
 1 

Innehåll 
 

Inledning ............................................................................................. 1 

Min bakgrund ...................................................................................... 2 

Vändningen i mitt liv- krock år 2000 ................................................. 7 

Tillbaka till arbetet ............................................................................ 8 

Uppsagd ........................................................................................... 10 

Mina läkarbesök ................................................................................ 12 

Brevet från sonen .............................................................................. 19 

Mitt fortsatta liv ................................................................................ 22 

Ny krock 2004-07-20 ........................................................................ 25 

Vilken lyckodag 2005-07-20 ............................................................ 26 

Tankar sommaren 2006 .................................................................... 28 

Resa till Omaha Nebraska och docent Åke Nyström 2006-04-04 .... 30 

Rättsprocessen och försäkringsbedrägeriet ....................................... 32 

Trafikskadenämnden ......................................................................... 34 

Tingsrätten ........................................................................................ 36 

Synpunkter på skriftliga utlåtanden från motpartens sakkunniga. .... 39 

Neurolog Sten Fredrikssons utlåtande .............................................. 41 

Bemötande av  Fredrikssons utlåtande ............................................. 44 

Neurolog Göran Hårdemark KS utlåtande ....................................... 46 

Bemötande av Hårdemarks utlåtande ............................................... 49 

Ortoped Torbjörn Ahls utlåtande, Danderyd sjukhus ....................... 50 

Bemötande av Torbjörn Ahls utlåtande ............................................ 53 

Mina slutsatser .................................................................................. 56 

Jag måste komma vidare ................................................................... 64 

Resa till Iran och Dr Abbas Montazem 2010-06-02 ......................... 66 

Förbättringslistan .............................................................................. 70 

Eftervård i Sverige ............................................................................ 71 

Åter till rättsprocessen ...................................................................... 71 

Hovrätten .......................................................................................... 72 

Högsta Domstolen ............................................................................ 74 

Sammantaget ..................................................................................... 76 

Reflektioner ...................................................................................... 78 

Vetenskap och beprövad erfarenhet eller härskarteknik. .................. 83 

Tack .................................................................................................. 87 

 

Inledning 

För 12 år sedan började den långa helvetesresan, då mitt liv förändrades så drastiskt. Det 

är svårt att försöka förklara allting som hänt både hur mitt liv var innan olyckan, min 

förtvivlan under dessa år som gått därefter och vandringen i sjukvården och i 

rättsväsendet. 

 

Det är så mycket jag vill förklara och redogöra för och ju mer jag funderat desto mer 

kände jag att nu är det dags att skriva ner min berättelse. 

 

Att skriva en bok är enda sättet för mig att få upprättelse och rentvå mig från något som 

jag egentligen inte skulle behöva strida för, eftersom jag inte begått något brott utan bara 

hävdat min rätt. 
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Min bakgrund 

Jag sitter i min vrå och tänker tillbaks på mitt liv, hur allting var innan olyckan och hur det 

blev. Jag hade en lycklig barndom och växte upp med föräldrar som alltid gav sig tid och 

hjälpte mig om jag hade motgångar, dom gav mig kraft att alltid gå vidare eftersom dom 

hela tiden stöttade mig istället för att skjuta ifrån mig, dom fördömde mig aldrig. Jag 

började tidigt med gymnastiken, redan i fyraårsåldern och kom sedan med i Sofiaflickorna 

och som elitgymnast höll jag på med detta ända till 20 års ålder. Jag tränade på GCI i 

stockholm och höll alltid i gång med något. På vintrarna var det skridskoåkning och 

skidåkning. Ja min uppväxt var fylld av idrott och olika intressen. Gymnastik och idrott 

var mitt bästa ämne i skolan, jag fick varje år högsta betyg i detta och samlade på mig 

många prispokaler under alla år. 

 

Jag minns havets böljande vågor och hur det kommer ett stänk av saltvatten vid 

havsbrynet. Det ryker ur skorstenen och jag känner mig trygg på denna plats, detta ger mig 

kraft att slappna av och tänka och bara känna. Mina föräldrar gav mig styrkan som jag 

burit med mig i alla dessa år, styrkan att kämpa vidare och att aldrig ge upp och dom lärde 

mig tidigt vikten av att hålla kroppen i gång. 

 

1972 startade jag upp en klädesaffär och vi fick dessutom våran efterlängtade son. Tre år 

senare kom den andra sonen, lika efterlängtad. Under dessa 8 år var jag egen företagare. 

Jag startade upp ytterligare 3 klädesaffärer under dessa år och hade sammanlagt 8 

anställda. Jag tog inte hjälp från någon, men jag brann ju för detta och tyckte det var så 

roligt och utmanande. 

 

Jag åkte ofta på inköpsresor till London, Köpenhamn och valde ut kollektioner till alla 

affärerna. Jag åkte runt och skyltade upp och försökte att närvara i affärerna så mycket jag 

kunde, det var underbart att få arbeta och styra upp allting på sitt eget sätt. Jag såg mig 

själv som en väldigt driven affärskvinna men samtidigt som en god och älskvärd mamma 

och framtiden låg för mina fötter. 

 

Mina bägge söner utvecklades fint och affärerna blomstrade. Känslan att få arbeta och 

påverka sitt eget arbete var underbar. 

 

Dessvärre insåg jag att jag måste välja barnen eller affärerna eftersom min man inte ville 

delta i mina projekt, han hade hela tiden sitt arbete och intressen så jag fick sköta hem, 

villa, affärerna och barnen själv. Visserligen hade jag en underbar barnflicka som ställde 

upp helhjärtat när det behövdes och utan min mors hjälp hade det aldrig fungerat. Tyvärr 

fick jag inte det stöd jag behövde från min man. 

 

Jag försökte att bara behålla en av affärerna och detta gick med hjälp av min mor som 

ställde upp mycket som biträde i den sista affären som jag behöll. 

 

År 1980 sålde jag av affärerna en efter en och kompletterade min sekreterarutbildning med 

en ekonomiutbildning och erhöll ett arbete på PLM Sellberg där jag hade hand om alla 

kommunens renhållningsavgifter. Under dessa år var jag alltid igång med vindsurfing på 

sommaren och skidåkning på vintern tillsammans med mina barn och vänner. Jag och min 
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man bildade dessutom en slalomklubb och köpte en liten knapplift som vi satte upp på 

Zimmermansbacken i Skurup. Hela familjen var aktiv jag tävlade lite och pojkarna tävlade 

i slalom och storslalom samt störtlopp. Vi levde ett mycket aktivt liv. Jag har alltid gillat 

skog och friluftsliv och alla dagarna på stranden var underbart på somrarna, att bara segla 

iväg ut till havs på sin bräda var för mig en lika stor frihet som att sväva ut i backarna på 

vintern Allt detta tillhörde vardagen i mitt liv tillsammans med sönerna gjorde vi allt 

tillsammans. Jag var lycklig över att få vara frisk och att ha friska barn detta var en 

självklarhet för mig, jag funderade aldrig på sjukdomar/skador det fanns aldrig med i 

bilden. Vi bodde i ett stort hus på 300 kvm som också skulle skötas förutom alla mina 

intressen och arbete så hade jag fullt upp. Jag förstår inte vart åren tagit vägen. 

 

Efter 5 års arbete med ekonomi och redovisning på PLM Sellberg så gick jag en kortare 

turistutbildning och fick därefter ett trevligt jobb på SJ centralstation i Malmö där jag 

arbetade med biljetter och bokning och information så jag hade mycket kundkontakter. Jag 

fick också glädje av mina språkkunskaper i engelska, tyska och franska. 

 

Efter sammanlagt 7 års anställning på SJ  blev det indragningar på många tjänster och jag 

var den siste som fick gå av 30 personer. 

 

Ja ha, vad skulle jag göra nu då. Jag hade plötsligt fått tid över att fundera över mitt 

liv….vad ville jag göra och vad kunde jag göra, vad var jag intresserad av och nu hade jag 

chansen att bygga upp mitt eget liv. Skulle jag välja att tjäna mycket pengar eller skulle 

jag välja att leva ett rikt liv med mina intressen och ett liv nära natur och lugn och bara 

göra det som jag ville göra utan några krav.  

 

Min man och jag hade några år tidigare bestämt oss för att gå skilda vägar. Han var en 

äventyrare och fann sin lycka i Australien men jag då och barnen… Jag bestämde mig då 

för att hyra ut huset där vi bott i 12 år och flyttade upp till snön och fjällen med naturen in 

på knutarna. Livet lekte i bokstavlig bemärkelse. Min äldsta son flyttade till USA där han 

lyckades mycket bra med sina studier till civilekonom och som kicker i amerikansk 

fotboll. Min yngre son som nu var framgångsrik inom snowboard och som sedemera 

lyckades komma med i snowboardlandslaget flyttade tillsammans med mig till 

Funäsdalen, där jag fick ett arbete som arbetsledare på ett hotell. 

 

Under mina år i fjällen hade jag olika jobb på värdshusen, hotellen och i skidliftarna. Man 

fungerade som någon sorts allt i allo med både kassa och värdinnejobb som exempelvis 

städning och matlagning. Det var en spännande tid med mycket arbete alla dagar i veckan 

under vintersäsong och helger. 

 

Jag träffade en ny man och blev kär på nytt och jag upplevde denna tiden som mycket 

spännande och annorlunda från förr. Barnen klarade sig själva nu och jag kunde satsa på 

ett liv nära naturen med många nya upplevelser och spännande upptäckter.  

 

Vi tog skotern så fort vi var lediga och åkte upp på olika fjällsjöar och pilkade röding eller 

gick på tur. På somrarna spelade vi golf eller fjällvandrade upp till Helags. Under 

sommaren var det svårare med jobben men jag lyckades ändå varje sommar att få jobba på 
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ett ambulerande varuhus där jag hjälpte till i kassan och försäljningen. Jag tyckte att 

kvaliten på livet var viktigare än att tjäna mycket pengar. Jag kände att livet var underbart 

och så här ville jag leva, att kunna göra mycket på sin fritid och att alltid ha något på gång, 

här i fjällen fick jag förverkliga mina drömmar. 

 

Jag bodde i en timmerkåk högt uppe med utsikt över fjällen och den stora sjön som låg 

nedanför och glänste, vi kunde njuta av en solnedgång bortom bergen och fjällen och 

utsikten från huset och altanen. Här kunde jag också vidareutveckla mina talanger inom 

hantverksmålning. För att tjäna lite extra pengar och även utnyttja min entreprenörsanda så 

beställde jag träalster, smörknivar, lampor, ljusstakar namnskyltar och satt och målade allt 

i stora mängder. Sedan åkte jag ut och sålde mina alster på olika ställen i Jämtland och 

Härjedalen. 

 

På detta sätt hade jag aldrig en tråkig stund utan jag var alltid igång med mina projekt. Det 

låg i min natur, jag var sån. 

  

Detta var underbara 10 år. Jag fick arbeta med det jag ville samtidigt som jag kunde utöva 

mina största fritidsintressen, golf, skidåkning, köra skoter och fiska. Jag fick många nya 

vänner och det fanns alltid något spännande att göra 

Det fanns bara en saknad som var jobbig saknaden av mina föräldrars närhet, dom levde 

kvar i Skåne och jag höll kontakten med dom via telefonen 1 gång i veckan och dom 

började bli gamla. Min mor blev dubbelamputerad pga diabetes, men hon var lika go och 

glad i alla fall och dom tyckte att jag måste leva mitt liv och dom var glada att jag trivdes 

och hade det bra. Året efter min mors amputation var det dags för min fars ben, men jag 

åkte ner med tåget varje månad och hjälpte dom så gott jag kunde och det kändes alltid 

bättre efter dessa resor. Så kom dagen när jag fick beskedet att min far var döende år 1997 

men han hann med att fylla 80 år i alla fall. Det var inte så mycket man kunde göra utan 

livet hade sin gång insåg jag, och det gällde nu att ta till vara på vad man har och glädjas 

av det. 

 

1998 kom beskedet att min mor var på väg att gå bort. Även detta var väntat eftersom hon 

också var dubbelamputerad men det kändes värre eftersom jag nu kände att båda var borta 

och det kändes tomt. Man får vara glad för att vi fick så många år tillsammans, det är en 

lång tid som man ska vara tacksam för, tänk att mina föräldrar levde lyckliga tillsammans i 

60 år och detta är beundransvärt. 

 

Efter detta återvände jag till mitt liv i fjällen. Jag kunde glädja mig åt att jag hade en son i 

USA som lyckades bra i amerikansk fotboll och studier till civilekonom och en son som 

tävlade i snowboardlandslaget och lyckades bra med sina föresatser. Ja jag kände mig nöjd 

med livet. Mina föräldrars död var väntad eftersom dom levt med hög diabetes i många år 

och det var väntat att dom inte skulle bli så gamla. 

 

Ibland önskar jag att jag hade fått uppleva detsamma att få leva i samma trygghet som 

mina föräldrar fick men jag har ju fått uppleva så mycket annat med mina öden och 

äventyr, genom olika jobb och flytt och upplevelser. Detta är ingenting jag ångrar. 
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Livet i fjällen skapade en frihet och självkänsla över att ha förverkligat sina drömmar och 

en tacksamhet över att ha fått upplevt detta. 

 

Mitt motto har varit och är fortfarande: 

Lev för dagen och lev som du lärt, framför allt tänk positivt. Jag försöker också göra vad 

jag vill, när jag vill.  

 

Jag vill beskriva min bakgrund och mina föräldrars död speciellt i denna bok, och jag 

återkommer till detta längre fram eftersom det utgör en viktig del i den rättsprocess mot 

mitt försäkringsbolag som jag genomgått. 

 

I början av 1999 bröt jag upp ifrån fjällbyn eftersom jag kommit in på en IATA- 

utbildning för resebyråbranschen i Östersund. Jag kände att jag nu lekt färdigt, jag ville ha 

ett givande arbete igen där jag kunde känna att jag kunde avancera och ha ett fast arbete. 

Jag hade nu redan en gedigen 2 årig datautbildning till programvarusupport och sedan 

byggde jag på denna med IATA-utbildningen. 

 

Jag ville anta nya utmaningar innan det var dags att gå i pension.  Jag hoppades på 

intressanta arbetsuppgifter och en bra lön under de verksamma 15 år jag hade kvar. 

 

När detta var klart sökte jag en tjänst i Malmö och en på SAS i Östersund. Av 98 sökande 

blev jag utvald till en tjänst som kundmottagare på Svenska Spar och Försäkringar i 

Malmö. Jag var jättelycklig även om det började med en provanställning på 6 månader för 

jag hade fått löfte om en fast anställning efter prövotiden. Jag sökte bostad över webben 

och lyckades hitta en lägenhet i Limhamn i andra hand. 

 

Jag anlitade en flyttfirma och flyttade ner i januari år 2000 och påbörjade mitt nya arbete i 

början av februari. Jag trivdes mycket bra och allt gick över förväntan. Som 

kundmottagare kände jag att jag fick nytta av mina tidigare utbildningar och min IATA-

utbildning. Blev erbjuden och köpte optioner genom företaget. Jag lärde känna nya vänner 

och tog också kontakten med mina gamla vänner. Jag fortsatte med golfen eftersom 

golfbanan låg intill där jag bodde. 

 

Under mina 10 år i fjällen hade jag fått en längtan tillbaks till havet och nu hade jag det på 

gångavstånd. Jag tog dagliga promenader med hunden och kunde också ta mig ett dopp i 

havet eftersom det fanns en lång och vit sandstrand precis nedanför mig. Visst saknade jag 

fjällen men då fick jag väl åka till alperna i stället tänkte jag. 

 

Vi åkte ofta över till Köpenhamn och hade trevligt med jobbet och mina arbetskolleger. Vi 

strosade på ströget eller tog varsin öl och åt på restauranger. För det mesta bjöd företaget 

på detta. 

 

Jag fick några nära väninnor. En av dom bodde i samma hus som jag och vi sågs varje dag. 

Hon sa ofta till mig att hon beundrade mig som alltid var i farten. 

Vi gick långa promenader tillsammans eller satt och fikade i trädgården på lediga stunder. 
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Ibland fick jag nypa mig själv för att jag tyckte jag hade fått det så bra, nu var jag fri att 

göra som jag ville när jag ville. Jag hade ett arbete jag trivdes med och en fin liten 

lägenhet, visserligen var de inte min men jag hade möblerat den efter min smak och jag 

kunde göra vad som föll mig in på min fritid. Jag reste iväg på golfsemester till Danmark 

och all min fritid gick åt att spela golf, eftersom jag bodde strax intill en golfbana. 

 

Mina arbetskamrater umgicks jag med även på fritiden. Jag hade nu blivit lovad att få vara 

kvar eftersom företaget expanderade kraftigt och dom var så nöjda med mig. Jag trivdes 

också så bra med mina arbetsuppgifter eftersom dom var väldigt varierande och svåra. Jag 

hade hand om alla kundkontakterna både via datorn och personliga besök. Det var många 

olika kunder som man registrerade och träffade och skulle följa upp, dagligen både med 

försäljning och registrering av livförsäkringar och fondplacering av kapital. Kontoret låg 

mitt i centrum i Malmö och var i två våningar och företaget hade filialer på 12 olika ställen 

i Sverige. Det var ett mycket ansvarsfullt arbete med många kundkontakter. 

 

Vi hade mycket att göra och under sommaren fick vi avlösa varandra. Jag kunde bara få 1 

veckas semester eftersom jag inte varit anställd mer än 5 månader. Jag hade bokat in en 

resa till Grekland sedan långt tidigare och mitt resesällskap var en tillfällig vän. På 

måndagen min första semesterdag hade jag lovat min väninna att skjutsa henne till 

flygbussen eftersom hon skulle resa till Portugal på semester, och min resa skulle inte bli 

av förrän på tisdagen. Jag hade bråttom för jag var lite sent ute och var rädd att min 

väninna skulle missa flygbussen i Malmö som skulle ta henne vidare till flygplatsen. 

 

Min älskade lilla bil som jag fått ärva efter min far, där doften efter honom satt kvar 

eftersom han rökte pipa. Jag tyckte om att köra den för den var så nätt och fin,  pedantiskt 

välskött. Den var perfekt som en stadsbil. Min bostad och arbetsplats låg centralt i Malmö 

och min väninna bodde bara några kvarter från mig. 



 7 

Vändningen i mitt liv- krock år 2000 
 

Måndagen den 10 juli år 2000 Nu var jag snart framme hos Barbro och just innan jag 

kommer fram så måste jag korsa en större trevägskorsning. Jag hade bråttom och stannar 

inte upp för att se mig om ordentligt. Jag tittade först åt vänster sedan åt höger för att se 

om det kom någon bil och precis när jag körde ut i korsningen med huvudet vridet åt höger 

smällde det. Denna dagen kom att förändra mitt fortsatta liv. Varför körde jag ut utan att 

stanna? Jag skulle ju ha stannat upp, eftersom jag var på väg ut på en större väg, men jag 

var jäktad och ouppmärksam, jag hade ju en tid att passa. Jag såg bara något svart i 

ögonvrån som kom farande från vänster sida, en taxibil. Det var svårt att bedöma hans 

hastighet eftersom han bara dök upp från intet, men han måste ha kommit väldigt fort. 

Kollisionen var ett faktum, jag vaknade till och förstod ingenting, bilen hade vänt sig ett 

halvt varv. Jag kastades i sidled framåt och minns oljudet från plåt och glas som gick 

sönder. Vad var det egentligen som hände? Jag var omtumlad och skakad. Det var svårt att 

komma ut eftersom dörren var demolerad och hela vänster framfront på bilen och 

motorhuven var demolerad, en kraftig smäll och jag kunde inte få upp dörren, jag var 

kraftlös. 

 

Taxichauffören sprang fram till mig och skrek och var ursinnig : Hur fan kör du egentligen 

är du inte riktigt klok och har du körkort va!!! Han slet upp dörren och fortsatte att skrika. 

Då kom det fram en äldre man som hjälpte mig ur bilen och undrade hur det gått för mig 

och frågade om jag mådde bra. Mina ben skakade och jag mådde lite illa, jag var chockad 

när jag äntligen lyckades komma ut. Jag svarade att jag är okej, jag blödde ju inte och jag 

kunde stå på mina ben. Taxichauffören som hade en stor svart Volvo skrev på ett papper 

att jag skulle ta på mig skulden för att det var mitt fel och sade att han hade en kund som 

stod och väntade och hade inte tid med något tjafs. Han körde iväg med en rivstart och där 

stod jag kvar med en väldigt illa tilltygad bil och omtumlad skalle, men jag tänkte inte på 

mig själv som tilltygad utan jag hade ju en tid att passa.  

 

Min bil var en liten Mazda 323 årsmodell 90 och nackstöd av den gamla sorten som man 

kunde lyfta av. Krockkudde var det inte tal om på den tiden. Den gamle mannen frågade 

om han ska ringa efter polis eller ambulans men jag svarade att jag klarar mig och jag hade 

bara en tanke i huvudet att Barbro, min väninna, inte fick missa flyget på grund av mig. 

 

Eftersom Barbro bodde i nästa kvarter så rullade jag så sakta med bilen dit och gick upp 

för att hämta henne. Hon undrade med en gång, vad är det med dig du ser ju hemsk ut, du 

har ju en bula i pannan och skakar ju så mycket. Sedan föll jag i hennes famn och kunde 

inte stå på benen och bara grät. Jag tog mig för nacken men upplevde bara en stelhet. Hon 

frågade om jag hade ont men jag svarade att jag bara var lite stel och mörbultad. Jag vilade 

en stund och fick en Alvedon. 

 

Barbro lastade in bägge resväskorna i bilen och vi rullade så sakteliga till hållplatsen som 

låg 500 meter längre bort. Det gick att köra bilen men hjulen och dörren tog i och vänster 

flygel och motorhuven stod uppåt och hela vänstra bilen var tillbucklad. Jag släppte av 

Barbro och jag rullade hemåt så sakta, men när jag skulle svänga med ratten gjorde det 

väldigt ont. Som tur var bodde jag strax intill Barbro och behövde bara köra någon 
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kilometer. Jag parkerade bilen och mådde väldigt illa minns jag, på gränsen att kräkas och 

nu hade jag fått en hemsk huvudvärk. 

 

Jag bodde på 3:e våningen utan hiss och hade så svårt att ta mig uppför trapporna, detta 

hade ju aldrig varit något problem tidigare då jag varje dag sprungit upp och ner flera 

gånger om dagen. 

 

Jag gick och lade mig tidigt och min yngre son kom hem och frågade hur jag mådde, han 

såg på mig och jag behövde inte svara. Han fyllde i skadeanmälan åt mig och kryssade i 

inga personskador, det fanns ju inget synligt på mig då. Han frågade om jag hade 

värktabletter och sömntabletter hemma och det hade jag redan fått i mig tillräckligt så jag 

vågade inte ta mer. Han satt hos mig tills jag somnade och nästa dag skulle han skjutsa oss 

till flygplatsen. Morgonen kom och jag hade svårt att ta mig ur sängen, jag kände mig 

mörbultad och tänkte hur ska jag kunna åka iväg på semester nu, men jag hade ju beställt 

och betalt och det kan vara skönt att vila upp sig en vecka och inte tänka på något annat 

utan bara vila och sola, allting kommer att gå över där nere tänkte jag. 

 

Med hjälp av Treo så kom jag iväg och resan till Grekland började. När jag kom ner 

märkte jag att jag inte tålde vinet, inte några klunkar en gång till maten, jag kunde inte 

vara i solen, jag som varit en sådan soldyrkare och jag var väldigt trött ville bara sova och 

vila. När jag gick på stranden så blev jag yr av vågorna som kom farande jag blev starkt 

påverkad och fumlig och tappade balansen. Jag hade huvudvärk dagligen och nackspärren 

var kvar. De sista dagarna stängde jag bara in mig på hotellet och drog för gardinerna 

eftersom jag led så mycket av dagsljuset och alla oljud som jag inte klarade av. Jag blev 

odräglig mot mitt ressällskap, jag tappade tålamodet blev så innerligt trött och kraftlös och 

illamående hela tiden och mitt vänstra öga hoppade och ryckte hela tiden och jag ville bara 

sova och låsa in mig. Jag längtade hem till min egen säng. Vi blev ovänner flera gånger 

om, eftersom min irritation och mitt tålamod gick ut över mitt ressällskap. Resan hem blev 

olidlig.  

 

Tankar kan ställa till ofog, men bara om vi tror på dem. Det är inte tanken i sig som gör 

oss illa utan vår övertygelse om att den beskriver sanningen, sanningen att jag inte mådde 

bra fastän jag borde göra det. Hur märker jag när tankarna går stick i stäv med 

verkligheten när lidande och känslorna drabbat mig och när mina tankar kolliderar 

med verkligheten?  

 

Jag genomled veckan därnere och kom hem och började jobba igen. 

 

Jag kontaktade mitt försäkringsbolag, Aktsam, eftersom bilen inte var körduglig. Den 

såg ut som den gått i en torktumlare i flera timmar. Bilen var en skrothög och jag fick 

ersättning för bilen så att jag kunde köpa en ny likvärdig bil.  

 

Tillbaka till arbetet 

Eftersom jag skulle byta av min kollega och chef och skulle sköta hela receptionen 

ensam under hennes semester, så kämpade jag på. Jag började få problem med minnet, 

fick skriva upp allting som sades och jag förstod inte hur kopieringsmaskinen och 
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datorn fungerade, under fikasamtalen med arbetskamraterna föll jag bara ifrån, kunde 

ej förstå poängen med deras skämt, kunde inte koncentrera mig på en vanlig 

konversation jag låtsades förstå och skrattade med. Jag hade fortfarande stelhet i 

nacken och var mycket trött och när det blev stressigt fick jag huvudvärk. 

 

Alla dessa tankar som dök upp i mitt inre, varför förstod jag plötsligt ingenting och 

varför hade jag hela tiden så ont i huvud, nacke och en tilltagande värk i bröstet. Alla 

dessa tankar vittnade om min önskan att verkligheten skulle vara annorlunda än den 

var, att allting går över. Bara tiden får utvisa, jag måste försöka att ta bort all denna 

stress och oro som jag upplevde som kom sig av att jag var på kollisionskurs med 

verkligheten. Vem är jag egentligen och vad är det som händer med mig. Jag skulle gå 

upp och hämta en kund på andra våningen på kontoret och jag klarade inte av att 

bedöma avståndet i trappan utan snubblade och tog två trappsteg i stället för ett när jag 

gick nerför och när jag gick uppför så var jag tvungen att hålla mig i räcket, för att inte 

tappa balansen. Det var så mycket tankar och förvirring, ingenting stämde. Om jag nu 

accepterade verkligheten som den var skulle jag bli passiv och kanske inte ens kunna 

tänka mig en förändring. Varför fungerade jag inte längre och varför fungerade 

ingenting längre. Jag måste ju skärpa mig nu för den 20 augusti ska jag ju bli fast 

anställd och min framtidsplats skulle då bli tryggad. 

 

Jag vågade inte visa hur dåligt jag mådde och teg i det tysta. Jag trivdes ju så bra med 

arbetskamraterna och arbetet och äntligen hade jag hittat hem, med vad jag ville göra 

resten av livet. Jag borde söka läkare tänkte jag men det kunde jag inte göra det 

eftersom jag var rädd att förlora mitt arbete, jag fick kämpa på och låtsas att allt var 

normalt. Jag ökade på värkmedicinerna och bedövade det onda, men koncentrationen 

och att mitt huvud inte hängde med det kunde jag inte dölja med tabletterna.  

 

Min kollega kom tillbaks efter semestern och även min chef men jag vågade inte 

berätta hur jag kände mig och hur dålig jag var, eftersom min provanställning gick ut 

och jag skulle skriva på för fast anställning. Detta var så viktigt för mig att få en fast 

anställning och ett betydelsefullt arbete.  
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Uppsagd 

Jag förlorade mitt arbete, idag den 20 augusti år 2000 blev jag uppsagd, chefen tyckte att 

jag hade förändrats och måste bli effektivare. Du får ju skriva upp allting och du vet ju inte 

från dag till dag hur kopieringsmaskinen och datorn fungerar, sade hon. Du är inte samma 

person i dag som den person vi anställde, hur är det ställt med dig egentligen? Jag vågade 

inte erkänna hur jag kände mig utan istället blev jag arg på henne och gick hem. Jag hade 

ont överallt och upplevde att de kognitiva funktionerna var starkt påverkade. Tänk att i en 

konkurrens av 98 sökande så valde dom ut mig, både för att jag hade kompetensen och 

erfarenheten och ett positivt serviceminded sätt, och nu fick jag gå, jag fick sparken pga av 

min plötsliga förändring, det finns ett intyg från min chef som bekräftar detta. Hur kunde 

detta ske? 

 

Dagen efter ringde jag till läkarstationen, men dom hade ingen tid förrän den 25 augusti. 

Nu kände jag att jag hade ingenting att förlora, det är väl något fel med mig då eftersom 

chefen förklarade att jag inte längre fungerade på jobbet. Jag måste inse fakta, att något 

drastiskt hänt med mig. 

 

Det jag tycker inte borde ha hänt är det som har hänt, inga tankar i världen kan förändra 

den saken. Att acceptera faktum är givetvis inte att jag måste överse med det eller att gilla 

det. Just då hatade jag bara tanken på att jag faktiskt blivit arbetslös och att hon inte varit 

klok som klagade på mig. Jag tänkte aldrig tanken att det var något allvarligt fel på mig. 

 

Att jag älskar livet som det är beror inte på att jag hämtar stöd från ovan, utan på att det 

känns bra när jag är vän med verkligheten och att det gör ont när jag blir fiende med 

verkligheten. Jag har lärt mig med åren att om man lär sig älska livet som det är så slipper 

man uppleva den frustration och ångest som uppstår när vi kämpar emot. 

 

Drömmen blev så plågsam och i mitt fall förvandlades den till en mardröm. Att både stå 

utan arbete och även utan förstånd och bara känna rädsla och smärta. 

 

Det här känns inte verkligt och borde inte få drabba mig. Gud är orättvis och det är livet 

också. Jag har plötsligt både irritation, ilska, sorg i mig, allt för att jag inte känner igen mig 

i min egen kropp. Jag kände mig vilse i min egen kropp, ont, ont, ont. Vilket liv bilarna 

för, jag hoppar ju till vid minsta lilla oljud och varför tål jag inte solen i dag heller. Jag 

tänker att jag ska ta en promenad med min bassethund men det blev inte så långt som 

förut, jag orkar ju ingenting längre. I morgon ska jag försöka att spela lite golf så jag kan 

bli på bättre humör. Jag har nu hämtat ut en ny bil och lastar in golfbagen i bilen, jag 

börjar som alltid med att slå några utslag men jag klarar inte av det. Det gör så ont när jag 

svingar klubban, både i armar och nacke, att jag inte klarar av att träna en gång. Jag åkte 

hem lite missmodig. Vad konstigt, jag ska ju inte ha träningsvärk, jag har ju inte gjort 

något speciellt. Mina tankar flög kors och tvärs och jag försökte att förtränga allt det onda, 

det går väl över. Jag fick svårare och svårare att gå uppför trapporna till lägenheten. Fick 

stanna och vila många gånger. Jag hade ju många trappsteg att gå, jag räknade och räknade 

för att hålla bort mina onda tankar, äntligen var jag uppe på tredje våningen. Jag blev så 

andfådd bara av detta att jag fick lägga mig och hjärtat bultade och denna hemska yrsel 
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som gjorde sig påmind igen flera gånger om dagen. Så fort jag gjorde någonting så blev 

jag yr och fick ont. 

 

Jag lade mig på sängen och tänkte. Jag bad en bön: Gode Gud, hjälp mig att inte längta 

efter kärlek, bekräftelse eller uppskattning mer utan jag måste ta det lugnt nu, jag känner 

mig så värdelös, Amen. 

 

Nästa dag gick jag till affären för att handla lite mat och hoppade till när bilarna kom 

körande. Jag var ouppmärksam och en bil tutade på mig och jag fick hjärtklappning för 

alla dessa ljud som ideligen gjorde mig påmind om krocken, så hade jag aldrig reagerat 

tidigare. Jag hade blivit väldigt ljudkänslig. När jag kom hem satte jag mig på balkongen 

en stund men märkte då att jag fortfarande inte klarade av att vara i solen, jag mådde bäst 

inomhus, eller så fick jag bära solglasögon ett val som jag aldrig behövt reflektera över 

förut. Hur många gånger hade jag inte gått en golfrunda utan att vara berörd av solljuset 

och starkt solsken. 

 

Jag provade igen med att stå och slå några bollar på golfbanan för att träna upp min nacke 

som kändes så stel hela tiden, nackstelheten ville aldrig försvinna, det verkade ju så 

konstigt och när jag rörde på mig vid varje utslag på banan så gjorde det så ont i vänster 

bröst, armar och skuldror. Det högg och skar vid minsta rörelse och sedan kom värken 

som kunde hålla i i flera dagar. Vid vissa rörelser gjorde det så ont att jag fick sätta mig 

ner och vila. 

 

När jag satte mig vid datorn hemma så fattade jag ingenting. Allt blev så dimmigt, 

bokstäverna gick ihop in i varann och jag hade svårt att förstå hur den fungerade. Jag som 

arbetat med dator i många år och hade datautbildning… Konstigt. Ideligen högg det och 

skar på vänster sida i bröstet och ut mot mitten, skulle jag aldrig bli av med denna konstiga 

smärta. 

 

Jag längtade tills jag fick komma till en doktor och nästa dag skulle jag få träffa en läkare 

som jag aldrig varit hos. Eftersom jag var nyinflyttad till Malmö så hade jag ju inte 

etablerat någon kontakt med någon läkare och visste knappt vilken vårdcentral jag skulle 

hamna hos. Det blev svårt för mig att få någon läkares förtroende eftersom dom inte kände 

mig sedan tidigare. Hur skulle jag förklara alla mina symtom som dykt upp, hon skulle 

nog tro att jag är en hypokondriker, jag hade ju bara varit hos läkare för influensa och 

liknande tidigare. 
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Mina läkarbesök 

2000-08-25 Detta var mitt första läkarbesök, på Limhamns läkarstation. 

Jag söker för smärtor strax under vänster mamill (bröst,) jag nämner att jag har svårt att 

komma på vissa ord och att minnet försämrats att jag är stressad. Jag har också mycket 

svettningar, hjärtklappning, yrsel och trötthet samt nackspärr och huvudvärk över pannan. 

Jag har svårt att somna utan sömnpiller, jag är stresskänslig och det ringer i höger öra. Jag 

berättar vad min chef sagt, att jag inte var effektiv och att jag glömde mycket. Ingen frågar 

om jag krockat och jag själv förstår ingenting, jag sätter inget samband med krocken 

eftersom jag inte vet vad whiplash är, jag har ju bara ont och är trött och har svårt med 

minnet. Jag är också mycket ledsen över uppsägningen och att jag mist mitt arbete p.g.a. 

dålig effektivitet. Min husläkare sjukskriver mig från första dagen, du kanske är lite 

utarbetad bara och vi får se vad proverna säger. Det finns misstanke om 

vänsterkammarhypertrofi och hon beställer också ett arbetsEKG samt ett ultraljud av 

hjärtat. Jag tänker att det är väl bäst så här, jag har ju inget arbete att gå tillbaka till längre, 

jag behöver väl vila nu. 

 

2000-08-28 2:a besöket i vården 

Gör arbetsprovet för hjärtat idag men det avbröts pga andfåddhet och yrsel och läkaren 

anger efter provet bröstsmärta av grad 4 dvs ganska stark som inte släpper förrän efter ett 

tag. 

  

 

 

2000-09-07 3:e besöket i vården, läkarstationen. 

Känner mig fortfarande dålig, ont i bröstet, det flimrar för ögonen, blir yr vid 

ansträngning, fortfarande stel i nacken. Denna stelhet nonchaleras av läkaren hon är 

bara fokuserad på en hjärtutredning. Mina funderingar och oro börjar nu ännu mer ge 

sig tillkänna, vad är det som händer med mig, trött…trött…trött orkar inte gå i 

trapporna och orkar knappt gå ut med hunden. Hjärtutredning påbörjas. Nacken 

nonchaleras, det är förmodligen bara en sträckning säger hon, vi måste först börja 

undersökning av hjärtat eftersom du har hereditet för detta på din mors och fars och 

brors sida. Att jag har ont på fler ställen än bröstet bryr hon sig inte om och det gör 

inte jag heller just nu. Det kanske bara är någon typ av muskelinflammation eller 

träningsvärk tänker jag. 

 

Mina sömnproblem då, det har jag aldrig haft förut, jag känner en stor tyngd i huvudet 

varje kväll och natt, dessutom går det runt, runt i huvudet när jag blundar, som att åka 

karusell ungefär. Dessa hemska nätter med sömnproblem på grund av molande och 

brännande värk och yrsel ger sig till känna hela tiden. Följs av dagar som är präglade av 

trötthet och den ständigt tärande värken, orkeslösheten dag efter dag. Det har nu gått 2 

månader sedan krocken men varken jag eller läkaren sätter något samband med olyckan. 

 

Varför kommer jag inte ihåg namn och platser, mitt minne har ju drastiskt försämrats jag 

kommer inte ihåg telefonnumret till mina söner och sluddrar när jag pratar och min tunga 

vill inte lyda mig. Känseln i fingrar och tår försvinner och kommer och går, hela jag 
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känner mig så dålig, jag ställer mig frågan dagligen varför försämras jag så här, jag som 

aldrig varit sjuk tidigare. 

 

Ingen kroppslig undersökning görs på mig, inte mer än blodtrycket, men jag funderar om 

hon är rädd att ta i mig för hon känner ju inte på mig fastän jag har ont och det ömmar i 

nacke och axlar och överarmar. 

 

2000-09-11 4:e besöket i vården, läkarstationen,  

Jag berättar att jag var ute och promenerade och gick uppför en backe och blev då 

mycket andfådd och fick ont och hjärtklappning och det flimrade för ögonen. 

Fortfarande tryck och ont under vänster bröst, får utskrivet Nitromex för hjärtat och 

även sömntabletter, hon undrar också om jag behöver lugnande och hon tycker att 

Remeron (antidepresivt) kan dämpa min oro. Jag avböjer emellertid. Fortfarande stel i 

nacken. Vad ska jag göra med denna värken. Ont i huvudet, nacken, armarna, 

skuldror, och axlar, fastän jag inte gjort någonting, varken ansträngt mig eller suttit 

vid datorn. Denna värk vandrar från dag till dag Den ena dagen kan det vara i skuldror 

och nästa dag i armarna och nacken. Sätter i dag också in Tenormin 25 mg och 

Trombyl 75 mg i förebyggande syfte. Ska jag verkligen börja med dessa mediciner 

tänker jag. Jag har ju bara värk varför ska jag då gå på hjärtmediciner??? 

Varför denna värk och stelhet i nacken då, jo den kan komma från bröstryggen och 

hjärtat får jag till svar från min läkare. 

 

2000-09-26 5:e besöket i vården, läkarstationen,  

Ej bättre. Smärtan i bröstet kommer vid ansträngning och stress. Yrseln likaså, 

fortfarande stel och ont i nacken. Och problem med minnet. I dag sätter hon också in 

Seloken Zoc 50 mg på mig pga misstänkt angina. pectoris. Och jag får en förlängd 

sjukskrivning. Hur mycket tabletter ska jag äta egentligen, denna frågan dyker upp i 

mitt inre ideligen. Klarar min kropp av alla dessa mediciner. Inom loppet av några 

månader har jag blivit tablettmissbrukare. 

 

Jag möter min granne Ann Charlott som bor under mig och som jag umgås mycket 

med. Hon brukar öppna dörren och hör mig när jag står och flåsar på varje våning, jag 

måste hämta andan och vila mellan varje uppgång. Hon undrar vad som skett med mitt 

vänstra öga, det fladdrar ju och följer inte med blicken när du tittar på mig, det står 

liksom ut. Jasså det verkar ju konstigt säger jag, det har jag inte märkt när jag tittar 

mig i spegeln jag har bara känt att det rycker i det när jag rör på mig. För varje dag 

kommer det fler och fler symtom. 

 

Detta är så otäckt och jag ska berätta det vid nästa läkarbesök tänker jag. Dimsynen 

och solljuset är också mer framträdande nu. Symtomen vill aldrig försvinna på mig. 

 

2000-10-26 6:e besöket i vården, läkarstationen.  

Ingen bättring. Samma symtom, dessutom ytterligare symtom. Jag får en tid för 

myocardscintigrafi, en hjärtundersökning, eftersom jag har kvarstående problem med 

bröstryggen. 
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2000-11-08 7:e besöket i vården. 

Myokardscintigrafi utförs på Malmö allm. sjukhus. 

 

2000-11-13 8:e besöket i vården, läkarstationen. 

Smärtan har nu spridit sig till hö axel. Samma symtom som tidigare men nu har jag 

inskränkt rörlighet i samtliga rörelseriktningar. Palp öm (öm vid tryck) över 

supraspinatussenans infäste (muskelfäste i axeln). Nu med spridande ihållande värk 

även i nacken. Jag får en kortisonspruta i axeln, och diagnosen: inflammation i axeln 

(supraspinatustendinit). Jag tror jag håller på att bli tokig nu. Om inget syns på utsidan 

hur ska någon då kunna se att man gråter av smärta inombords? Värken kvarstår i axlar, 

armar, skuldror. 

 

 

2000-11-21 9:e besöket i vården, läkarstationen,  

Fortfarande lika ont. Får utskrivet Fem-momo Retard nu också, hur ska detta sluta… 

Nu vill hon dessutom skicka mig på hjärtutredning (angiografiundersökning). Blir 

bara sämre och sämre. Ska det vara så svårt att hitta en diagnos på mig. Jag har ju i 

alla fall ont nästan överallt nu fastän kortisonsprutan lindrade en del av mina smärtor. 

Alla de övriga symtomen är ju också kvar. 

 

 

 

2001-01-08 10:e besöket i vården, läkarstationen. 

Ingen bättring. Nu har jag varit på stresseko och ska vidare till en annan hjärtutredning 

(coronarangiografi). Dessutom höjer hon selokendosen till 100 mg och prövar 

dessutom att sätta in Suscard 2,5 mg på mig. Dessutom ska jag ta Trombyl och 

Nitromex fortsättningsvis och jag gör även mitt första besök på hjärtmottagningen. Jag 

tror att jag håller på att bli drogförgiftad nu, varför ska allting vara så svårt, när man 

hela tiden i sitt liv varit kanonfrisk och plötsligt känner man sig som döende och 

invalid. Jag är mycket förvirrad och kan inte tänka klart längre. Vad jag än gör så blir 

det ingen bättring bara en stadig försämring med mig. Kanske jag har cancer 

också…tankarna dyker upp i min skalle eller en hjärntumör…ja varför inte alla andra 

kan ju bli sjuka så varför inte jag, men allting har faktiskt hänt efter min krock. 

 

2001-02-12 11:e besöket i vården, läkarstationen.  

Fortfarande samma värk, men som hela tiden sprider sig, nacke, armar axlar, skuldror, 

bröstrygg. Ändå går jag fortfarande på hjärtmediciner. Jag lever i en pseudovärld. 

Läkaren tror jag simulerar och jag får säga åt henne på skarpen att jag inte är 

frisk.Hon verkar ha tröttnat på mig och tycker nu att jag kan börja arbeta. Fortfarande 

är jag kraftigt öm över bröstkorgensa mitt (costosteral-gränsen)  distalt vänster sida 

och under vänster bröst ut mot mitten. 

 

 

2001-03-12 12:e besöket i vården, läkarstationen,  

jag har nu också varit på stress UKG och dessutom sökt akutmottagningen MAS 

(Malmö Allmänna Sjukhus) eftersom jag nu har så mycket värk att jag inte står ut 
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längre. Jag blir ju bara hemskickad med olika mediciner därför gjorde jag ett försök 

med akutmottagningen i förhoppning att dom hade bättre kunskap. 

 

2001-03-26 13:e besöket i vården, hjärtmottagningen på MAS 

Jag är nu färdigutredd för hjärtat och även friskförklarad från detta. Citat från 

anteckningar Överläkare Erhard: ”Patienten har svårt att acceptera att detta inte är en 

kroppslig sjukdom”. Han skriver: ”Smärtan sitter lokaliserad under vänster mamill 

(bröst), sprider sig runt cirkelformat mot ryggen. Kan också kännas i axel och vänster 

arm. Patienten remitteras till psykklinik” 

vilket avfärdas av min son, som blir mycket arg. 

 

Min son frågar hjärtläkaren om det kan vara en whiplashskada eftersom jag krockat 

tidigare. Han lyssnar emellertid inte utan rekommenderar en psykläkare och remitterar 

mig till Dr Henningson. Ja jag är nu färdigutredd för hjärtat och det har ju tagit ett år. 

Vilken lättnad att jag inte är hjärtsjuk. Vad är det då för sjukdom och hur kan man 

försämras så och få så många otaliga, konstiga symtom? Vad är det med mig, ska man 

inte kunna få en korrekt diagnos, varför ska allting ta så lång tid och varför ska man 

behöva bollas till olika specialister och ifrågasättas hela tiden, dom tror väl att man är 

knäpp. Jag börjar tappa förtroendet för vården som med alla sina resurser inte kommit 

längre. 

 

2001-04-06 14:e besöket i vården, hos Psyk dr Henningsson  
Skriver ut Remeron till mig. Jag går hem och bestämmer mig för att något psykfall är 

jag inte ännu och jag tänker inte ta denna medicin, jag klarar inte av fler mediciner.  

 

2001-04-27 15:e besöket i vården, läkarstationen.  

Värken är nu konstant i nacken och skuldror och bröst. 

  

Jag är också väldigt öm över muskelfäste i nacke och över nackmuskulaturen, ömmar även 

över skuldrorna (trapeziusmuskulaturen) på båda sidor. Trycköm kring armbågarna. 

Ömmar också över höftbenet på båda sidor, ömheten och värken har nu spridit sig mer. 

Fortfarande ingen diagnos. Jag ringer själv upp smärtrehab i Helsingborg, eftersom jag 

inte tycks få någon annan hjälp från någon. Jag får samtala med en förstående 

sjuksköterska som lugnar mig och hon misstänker fibromyalgi. Jag får en tid i september, 

eftersom det är långa väntetider  

 

Klarar ej längre att spela golf, bowla eller cykla. Har svårt för att ta mig upp på tredje 

våningen där jag bor, utan en hiss. 

 

Jag avskärmar mig från livet utanför. Har helt enkelt ingen ork kvar. Minnet är också så 

dåligt. Jag börjar oroa mig mycket, varför tappar jag tråden vid samtal och varför kommer 

jag inte ihåg namn. Min förvirring är total. 

 

2001-05-14 16:e besöket i vården, läkarstationen,  

Kommer för uppföljning. Värken tilltar hela tiden i nacke, axlar och skuldror. Minnet är 

fortfarande dåligt kommer ej ihåg namn kan ej återge en film jag sett ej heller läsa böcker 
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för jag kommer ej ihåg vad dom handlar om. Kan parkera bilen och kommer inte ihåg vart 

jag parkerat den och går hem med matkassarna istället. Jag får också mycket ont av att 

bära matkassarna. Nu frågar samma läkare som jag gått till sedan augusti förra året om jag 

krockat någon gång. Jag berättade att jag krockat 10 juli innan jag första gången sökte för 

smärtor hos henne på läkarstationen och att hon aldrig gjorde någon kroppsundersökning 

på mig den gången och att jag dragits med stelhet i nacken och bröstsmärtor mfl symtom 

och krämpor som jag antog skulle försvinna. Min husläkare har inte lyssnat på mig och 

undersökt mig noggrant utan bara skrivit ut mediciner och gett mig en kortisonspruta och 

sjukskrivit mig under 1 års tid. Hon har hela tiden tyckt att jag kunde gå och arbeta fastän 

jag känt mig så dålig. Jag har inte fått svar på varför jag fick så många nytillkomna 

symtom som hela tiden blev värre och värre. 

 

Nu ställer hon frågan whiplash-fibromyalgi? För första gången! Oj då hon börjar ju att bry 

sig! Hon som tyckt att jag kunde börja arbeta varje gång jag besökt henne på 

vårdcentralen! Hur många gånger har jag inte gått gråtande därifrån för att hon inte trott på 

mig. Ingen tror på mig, bara mina två vuxna söner.  Dom känner inte igen sin mor längre 

säger dom. Jag känner mig så värdelös och kraftlös!  

 

2001-06-21 17:e besöket i vården, läkarstationen. 

Samma värk i nacke skuldror och mycket trött nu och allmänt mycket sämre. Klarar ej av 

minsta stress längre, har svårt att tänka, får skriva upp vad jag skall göra, svårt att 

koncentrera mig och svårt att hitta ord och namn. Tappar tråden vid samtal. Jag känner 

mig stel och har nu värk även i fötter och ben, värken kan försvinna i benen när jag är i 

rörelse men inte i nacke och skuldror. Läkaren beställer CT-röntgen skalle.  

 

2001-08-14 18:e besöket i vården, läkarstation.  

Ingen bättring, tvärtom, bara sämre o sämre. Sommaren har varit svår, tål ej sol och värme 

längre. Får en tid för CT-röntgen och för magnetröntgen halsryggen 17/10 Läkaren sätter 

in Cipramil (antidepresivt) på mig, vilket jag inte bryr mig om att hämta ut. Jag vill ju inte 

ta mer mediciner förrän jag fått rätt diagnoser.  

 

2001-08-24 19:e besöket i vården, läkarstationen. 

Åter för värk, får en akuttid ochTrimetoprim insatt, men tål det inte, får feber av det. 

Kraftigt trycköm i bröstkorgen på båda sidor och i nacke o skuldror.  

 

2001-09-07 20:e besöket i vården, nybesök smärtrehab Helsingborg. 

Jag skall tillbaka i november för undersökningar som skall pågå 14dgr. 

 

2001-09-25 21:a besöket i vården, läkarstation.  

Värk och ömhet, kommer för uppföljning.  

 

2001-10-03 22:a besöket i vården, nybesök hos Dr Lida Marshall  

Jag söker för värk. Minnessvårigheter. Hon misstänker reumatiskt fibromyalgi o whiplash.  

 

2001-10-04 23:e besöket i vården, datortomografi MAS Malmö.  
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Vidden på ventrikelsystemet, hålrum i det centrala nervsystemet, ligger vid övre 

normalgränsen för åldern men är utan dislokation. 

 

2001-10-26 24:e besöket i vården, magnetröntgen MAS Malmö 
Röntgensekvenser utan kontrast. I nivå C5-C6 finns bakåtbuktande disk. och sannolikt 

även osteofytära pålagringar (bennybildningar) på kotkroppskanterna med påverkan på 

främre subarachnoidalrummet, men ingen ryggmärgspåverkan. Förutsättningar kan finnas 

för påverkan på nervroten foraminalt höger sekundärt till osteofytära pålagringar. Trolig 

whiplashskada. 

 

 

 

2001-11-02 25:e besöket i vården, läkarstationen. 

Remissvar har kommit från Neuropsyk. Klin. Ann Gustad, som tittat på 

magnetröntgensvaret. Anser att den buktande disken föranleder att man bör remittera mig 

till ort klin för snar bedömning och att få kontakt med whiplashteamet med anledning av 

olyckan/krocken. 

 

2001-11-15 26:e besöket i vården, fibromyalgiutredning  

I Helsingborg som skall pågå i 14 dagar. Har nu fått domningar i händer och nytillkommen 

tremor/darrning i hö hand.  

 

2001-11-26 27:e besöket i vården, Cura kliniken hos Neurolog Jan Gatchev Malmö. 

Fortfarande mycket värk och ömhet, minnessvårigheter. Trolig Whiplashskada. 

 

2001-11-27 Min första kontakt med advokat eftersom jag inte fått någon ersättning för 

mitt lidande och min inkomstförlust under hela tiden. 

 

Försäkringsbolaget säger att det måste gå 2 år innan dom kan betala ut något för då vet 

man om det blivit en kronisk permanent skada, säger dom, men hur ska jag kunna överleva 

under denna tiden. Jag får börja leva på mina sparpengar nu, livet känns tufft och orättvist 

jag brottas med ständiga plågor och sämre och sämre ekonomi, hur ska detta sluta 

egentligen, nu är jag mycket oroad. Jag lever nu på min sjukpenning och sparade medel. 

 

 

 

2001-12-04 28:e besöket i vården, nybesök Neuropsykiatriska kliniken MAS Malmö. 

Första utredningen, eftersom de kognitiva bitarna i mitt lidande blivit så försämrade så 

måste jag också utredas för detta. 

 

2002-01-15 29:e besöket i vården, läkarstation 

Jag är nu också färdigutredd på smärtrehab Helsingborg. Jag har varit på 14 dagars 

utredning hos smärtspecialist Dr Jan Lidbäck.  Jag har fibromyalgi dvs 17 av 18 möjliga 

punkter är ömmande på mig. Dom tycker emellertid att det är konstigt att jag är så stel i 

nacken. Du måste åka iväg och röntga nacken, nu så äntligen lyssnar läkarna på mig jag är 

inte knäpp i skallen som många tror och även jag trott ibland. Varför skall man behöva 
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pinas så här och varför skall allt behöva ta så lång lång tid. Inte konstigt om man under 

denna tiden skulle bli ett nervvrak. Fortfarande brottas jag med tillkommande symtom och 

alla de gamla symtomen är kvar. Jag har under julen också haft ofrivillig urinavgång vid 2 

tillfållen, jag har inte känt att urinen kom utan det blev bara varmt i byxan. Skakningarna i 

höger hand har inte blivit bättre, detta kvarstår. 

 

2002-01-25 30:e besöket i vården, återbesök på Neuropsyk MAS 

Andra besöket. Skall genomgå psykometri. Det har nu gått 18 månader sedan olyckan och 

man misstänker whiplash!  

 

2002-02-26 Begär samtliga journalhandlingar från sjukvården för att lämna till advokaten. 

Jag ringer också återigen mitt försäkringsbolag som är Aktsam/TryggHansa och redogör 

för situationen. Han ber mig skicka alla handlingar till honom, vilket jag gör nu. 

  

2002-03-11 31:a besöket i vården. 

Jag kommer till en underbar och kunnig läkare och hon gör en speciell Whiplashutredning 

Dr Kristina Olson på Staywell AB. Hon undersöker mig väldigt grundligt och förstår med 

en gång vad det är frågan om och att jag dessvärre har en stor allvarlig skada till följd av 

krocken för knappt 2 år sedan. Utredning på 12 sidor OK. Allvarlig whiplashskada! 

Äntligen får jag svar på mitt lidande. Vilken tid det har tagit! Jag har 10 olika diagnoser 

inom whiplash! Detta känns nu som en befrielse, jag har ju inte cancer i alla fall och jag är 

inte hjärtsjuk. Jag får äntligen en förklaring på vartenda symtom som jag har. Nu tänkte 

jag att jag bara ska försöka rehabilitera mig så att jag kan börja att känna mig bättre. 

 

2002-04-24 Utredningen på försäkringskassan är klar. Den grundas sig på en 

försäkringsmedicinsk utredning med diagnoserna 

Posttraumatiskt hjärnsyndrom 

Disksjukdom i halskotpelaren med myleopati 

Cervikokranialt syndrom 

Cervikobrachialt syndrom 

Thorakalt syndrom 

Kroniska behandlingsresistenta smärtor 

Fibromyalgi 

Ryggmärgsskada 

Skador på kranialnerver 

Skada på nerver i halsregionen 

 

Det blir förtidspension 100 %. Jag inser min begränsning och att min kropp säger ifrån. 

Jag måste inse att jag ej kan utföra ett arbete till arbetsgivarens belåtenhet. Dessutom 

tycker jag nu att ingenting funkar längre på mig. Just nu vill jag ingenting längre! Dom 

samtycker till whiplashutredningen och samtycker till alla diagnoserna. Ja nu sitter jag där 

med min sjukpension, men vad ska jag göra nu då, i första hand måste jag ju försöka att bli 

frisk, det är mitt första mål nu och sedan kanske jag klarar av att få ett arbete, det är mål 

nummer två. Jag kan ju inte leva på dessa futtiga pengar. Jag vill kunna få tillbaka 

självkänslan igen och sporta och glädjas åt livet, att kunna göra rätt för mig.  
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2002-06-13 32:a besöket i vården  
Det sista  besöket på  Neuropsyk MAS. Utredningen visar att Dr Eva Persson instämmer 

till det som också kollegan Kristina Olzon kommit fram till. Hon samtycker till alla 

diagnoser och att den whiplashskada som jag ådrog mig också medfört kognitiva 

funktionsnedsättningar och begränsningar. Jag har ett skadat arbetsminne och sviktande 

inlärningsfunktion/närminne och hon skriver i sitt utlåtande att den olyckan jag varit med 

om kan vara orsaken till alla mina kognitiva besvär och den plötsliga förändringen som 

skett med mig. 

 

När alla dessa utredningar är klara bestämmer jag mig för att flytta till Stockholm för att 

komma närmare mina bägge söner, och kanske kunna starta om ett nytt liv. Nu har jag ju 

äntligen fått reda på vad som fattas mig men jag lider något enormt. Denna smärta och 

detta lidande är svårt att beskriva. Varför skulle detta drabba mig och varför förstod 

varken jag eller läkaren på läkarstationen att det var en whiplashskada. Då hade jag ju 

kunnat blivit rehabiliterad för detta tidigare. Dessa 2 åren jag genomlidit och undrat om 

jag var döende. Hur kunde detta ske? Krocken fick förödande konsekvenser för mig. 

 

2002-11-27 33:e besöket i vården, 

Undersökning professor i neurologi Dr Clas-Göran Cederberg på Läkarhuset i Vällingby. 

Han tycker att jag utvecklat en lång rad symtom efter traumat 2000-07-10 och genomgått 

så omfattande utredningar i Malmö och alla dessa tycker sig se ett samband mellan mitt 

trauma och det aktuella tillståndet, han tycker nu att jag är färdigutredd och föreslår därför 

rehabilitering på Mälargården för att klara framtiden. 

 

Jag blev inte förlamad eller fick någon del av mig amputerad. Men jag fick något annat - 

nämligen en molande, pumpande värk, rörelseinskränkningar och en massa symtom som 

jag inte förstod och dessa symtom skulle komma att förfölja mig i varje stund resten av 

livet. Det som var mest stressande och ledsamt var att hela tiden bli ifrågasatt av samma 

läkare på vårdcentralen. Det hade nu gått 2 år sedan olyckan och jag har dragits med 

ständiga plågor och trots en övertygelse om att livet inte är slut om man inte lyckas i 

arbetslivet och privatlivet så grep jag ständigt efter nya halmstrån. De stunder när tvivel 

känts så skarpt att man är färdig att gå under då är det viktigt med stöd och uppmuntran. 

Då är det viktigt att leva i nuet. 

 

Detta var inte vad jag hade planerat med mitt liv. Det var inte så här det skulle bli. Det 

som tog ett ögonblick att förändras, det tar resten av mitt liv att försonas med. 

 

 

Brevet från sonen 

 

Berättelsen om min mor Carin 

 

Uttömd 

Jag är Carins Millfors äldsta son. Det jag nu skall berätta är en historia om min mor 

Carin och hur hon inom loppet av mindre än 1,5 år förvandlades från en av världens 

starkaste kvinnor till en förtvivlad främling som vi alla har svårt att känna igen. 
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Det har gått över två månader sedan jag ombads att skriva en redogörelse om hur våra liv 

har förändrats. I och med min kära mors förvandling. Jag ville inte skriva detta. Jag vill 

fortfarande inte skriva detta brev eftersom jag har känt en ångest över att verkligen 

tvingas skriva ner det som både jag och min bror har försökt att förtränga så gått det har 

varit möjligt. Det är med vemod som jag fattar tangentbordet och funderar över de 

månader som passerat. Kanske är det samtidigt svårt att med ord beskriva min mors öde 

eftersom jag vet att hon kommer att läsa detta brev. Kanske är jag rädd för att jag med 

mina ord råkar såra henne ytterliggare. Det känns som hon inte behöver fler bekräftelser 

om att hon inte är frisk. Hon kämpar på varje dag för att få kunna leva ett normalt liv och 

vi alla försöker få henne att känna glädje över vardagliga ting I livet så som hon brukade 

göra, så som bara min mor kunde göra. Det känns som om jag med detta brev ytterliggare 

placerar henne I ett tillstånd som hon egentligen inte vill ens känna av. Hon är idag totalt 

uttömd.  

 

Tillståndet inom sjukvården skall ha en känga. Dessa medicinska tillstånd. Alla dessa 

symptom som har fått tiofalt flera diagnoser. Hur kan en människa orka med att ens bli 

frisk när man från ett tiotal olika läkare har fått diagnoser som sträcker sig från allvarlig 

kärlkramp till cancer, från psykologiska störningar till depression. Om detta nu hade varit 

diagnoser som kommit från ett läkarteam som hade bollat fram via uteslutningsmetoder 

under en intensiv utredningsperiod kanske det hade varit en sak men de spridda 

diagnoserna har tagit närmare två år och med otroliga tidsperioder emellan. Denna 

rädsla, denna uppgivenhet, denna brist på ödmjukhet från vissa läkare, denna brist på 

information har definitivt inte hjälpt min mor. Det har sårat henne än mer. Ibland har man 

förvånats över hur det är överhuvud taget möjligt att det fortfarande finns motstånd till att 

inte privatisera sjukvården mera. Nu äntligen har min mor och vi fått en fullständig 

diagnos och förklaringar till alla hennes symtom och sjukdomstillstånd. Det är bara att 

hoppas att min mor skall orka leva vidare och klara vardagens bestyr.  

 

Carin Millfors  

Vissa människor är gjorda av ren villkorslös kärlek. Dom vandrar fram i livet och får alla 

att alltid känna sig varmt välkomna och skapar en tillvaro av omtanke och medkänsla för 

mer än bara de sina. Min mor är en av dom. Jag känner med all säkerhet inte till någon 

människa som har givit mig så mycket mod och inspiration som hon. Hon har alltid 

kämpat. Hon har aldrig gett upp. Hon har aldrig klagat även när det har sett som mörkast 

ut. Med envishet och ett otroligt kurage har hon slitit med att uppfostra två söner med ett 

minimum av medel och samtidigt lyckats skämma bort båda två med kärlek.  

Ibland skäms jag över hur orättvist det är att jag inte på något sätt i världen någonsin 

kommer att kunna ge tillbaka ens en bråkdel av allt hon har givit mig. Alla uppoffringar 

hon gjort.  

När jag nu som äldre äntligen har förstått hur sanningar I livet kan te sig bara ökar min 

vördnad och respekt för hennes liv för varje dag som går. Inte en dag har jag hört henne 

vara nära att ge upp. Tills för ca åtta månader sedan. Hon har aldrig varit allvarligt sjuk. 

Dom gånger hon varit mindre frisk har hon alltid bitit ihop och aldrig klagat. Hennes liv i 

sig självt vittnar om en fantastisk nyfikenhet och fantasi. Hennes resumé är hitintills 

utmärkt som underlag till en bok med makalösa berättelser och fruktansvärda tragedier. 
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Om jag skulle tvingas att beskriva min mor med blott ett ord skulle jag nog med omsorg 

tillslut välja livsglädje. 

 

Vad har hänt med Carin?  

Det var en osannolik bekräftelse vad både min bror och jag hade börjat känna av under 

ungefär samma tidpunkt. Först då stod det klart att vår mor inte är odödlig. Då stod det 

otäckt klart att alla våra liv skulle förändras radikalt. Ingeting gick att känna igen och 

ingenting verkade kunna förklaras. Den glädje för livet, som jag vet har format mitt liv, 

var borta från hennes ögon. Min mor hade börjat ge upp. Det fanns ingen hjälp att finna. 

Borta var drömmar och planer. Försvunna var framtidstro och fantasi. Från en sportig 

aktiv golfare skidåkare m.m som varit yrkesverksam, arbetat varvat med utbildning i 30 

år, finns nu ingen ork kvar att kunna göra mer än vardagssysslorna och knappt det. Allt 

har rasat dag for dag bit för bit sedan krocken den 10 juli år 2000.  

Smärtorna tär henne. Det tär och vi alla vet inte riktigt hur mycket ont hon har. Jag kan 

inte föreställa mig. Men det som verkar svårast med smärtorna är nog det faktum att dom 

kommer att följa henne hela livet. Tyvärr, är smärtorna bara en del av det. Det som är 

jobbigast for mig är att se hennes ögon titta på mig när jag vet att hon har tappat tråden i 

ett samtal. Hon kan ha en historia att berätta men efter ett tag kan den ha försvunnit. Hon 

ser på mig med skam. Hon kan ha fastnat i ett ord. Jag försöker att skoja bort det men när 

skrattet har lagt sig och jag sneglar på henne så ser jag rädslan över att hon inte förstår 

vad som händer med henne. Fruktan över att hennes mentala hälsa kan försämras 

ytterliggare. Ibland kan jag själv känna en viss grad av ilska och oförståelse. Jag vill inte 

erkänna att hon inte är som hon brukar. Jag vill att allt skall vara som förut.  

Både jag och min bror har nått en ålder då man sedan ett bra tag tvingats kontemplera 

sanninger såsom livet och döden. Vi har båda insett att även vi blir äldre och äldre och att 

tiden inte står still som den en gång verkade att göra. Jag är tämligen övertygad om att de 

flesta en dag på ett mer eller mindre dramatiskt sätt inser att nära och kära åldras och 

inte klarar allt som man tidigare klarat av. Samtidigt är jag övertygad om att man normalt 

inte kan se en människa med de egenskaperna som min mor besitter på mindre än ett år 

förvandlas till en svag, orkeslös och ledsen människa som så smärtsamt har insett att hon 

har berövats på, i mina ögon, minst 15 år av sitt liv. Visst kan jag fortfarande höra hur 

hon vid frukost kan sitta och berätta om planerna for sin dag. Allt hon skall uträtta och 

alla aktiviteter hon har i sinnet. Då under några minuter så verkar det som förut, man kan 

ana gnistan som tindrar till en aning i ögonen och man hoppas och ber en tyst liten bön 

om att hon skall få leva en dag utan smärta och förtvivlan. Under dessa underbara 

ögonblick är det som det skall vara. Som det alltid har varit förut, Sedan kommer 

sanningen tillbaka ....  

Det är inte som förut. Hon kan inte ha åldrats så mycket på så kort tid. Min mor är sjuk. 

 

Ludvig Millfors 2003 
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Mitt fortsatta liv 

Jag är nu sjukpensionär och har flyttat till Norrtälje och installerat mig i en fin 

handikapplägenhet på bottenvåningen. Jag slipper trappor och försöker inordna mitt liv 

efter den nya tillvaron. Det är svårt att bygga upp återigen kontakt med nya vänner och 

gemenskap och en bättre relation till en ny läkare. Jag får bara hoppas att läkarna här 

fungerar bättre och har mer kunskap om nackskador och bryr sig mer. 

 

2003-03-26 Har beställt tid och skickat handlingarna till Mälargården för att försöka få 

rehabilitering. Jag får tillbaka alla handlingar med det tuffa svaret att behandlingsteamet 

har kommit fram till att deras program för whiplahskadade är för ansträngande och tungt 

för att jag med min bakgrund och omfattande problembild skall klara och orka med deras 

program. Jaha ska jag bara leva med smärtstillande tabletter då och gilla läget resten av 

livet, eller vad är meningen med detta livet. 

 

Jag har nu hunnit installera mig i Bergshamra utanför Norrtälje och etablerat en kontakt 

med Vårdcentralen. Jag har fått förtroende för Dr Johan Larsson och han blir nu min 

husläkare som då kan remittera mig vidare till de specialister som jag behöver. Han 

lyssnar på mig och är noga med att gå igenom mina journaler. 

Det är han som också skriver en remiss till Dr Wallstedt för rehabilitering och vidare 

utredning. 

 

2003-04-30 Har beställt tid till Neurokirurgen på Karolinska sjukhuset hos Neurokirurg 

och specialist Dr Lars Wallstedt för en utredning, jag står inte längre ut med all denna 

försämring istället för förbättring. Pga långa väntetider får jag vänta ända till februari 

2004. 

 

Eftersom jag nu börjat få tilltagande problem med balansen, yrseln och svindeln så 

beställer min husläkare en tid för undersökning på hörsel och balansmottagningen på KS. 

Dessutom känns det som jag har stopp i hö öra och det susar och tjuter emellanåt. Här 

kommer man fram till att jag har en otolitstörning på vänster sida, det är därför jag också 

har problem med balansen och är väldigt känslig för höga ljud. 

 

2003-09-19 Utredning överläkare Ingemar Söderlund. 

Jag beställer tid för att få en riktig utredning nu av en specialist i ortopedi eftersom jag har 

så ont i hela kroppen och får svårare och svårare att röra mig. Jag tar flyget ner till 

Helsingborg eftersom jag fått reda på en duktig specialist inom området. 

 

Försäkringsmedecinsk utredning på AB Dorsum i Helsingborg hos klinikchef och 

överläkare Ingemar Söderlund spec. invärtes och ortopedisk medicin diagnos. I hans 

utredning står: whiplashskada och smärttillstånd muskololigamentär typ, neuralgi, central 

sensitisering, triggerpunktsyndrom, kognitiv störning, instabilitet i halsrygg. 

 

Det föreligger ett komplext sjukdomstillstånd som lett till ett avsevärt handikappp efter 

trafikolyckan, både kroppsliga, intelektuella och psykologiska funktionsstörningar har 

utvecklat sig. 
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Neuropatisk smärta från muskler, muscelfascior och lednära vävnader med hyperaktivitet i 

muskelsystemet över höger skuldra, övre halsryggen, bröstryggen och ländryggen. Det 

finns också instabilitetssymtom från övre halsrygg och funktionsstörning av revben och 

bröstryggrad övre och mellersta delen samt funktionsstörning revbensbågarna ländryggen 

och bäckenfogar. 

 

Funktionsstöring av revben i 1-2-3 höger sida där revben 1 är för högt uppdraget och 

därmed belastar armen och framkallar skakningarna höger arm. Det förligger också ett 

rörelsemotstånd i de vänstra revbensbågarna som utgår från Th 4-6 och detta förorsakar 

den smärta som CM känt i vänster bröstkorg ända sedan trafikolycksfallet och som 

därigenom föranlett hjärtutredningarna. 

 

Nu har jag förstått och fått förklaringen till alla mina bröstsmärtor som visade sig från 

första dagen efter första olyckan och som föanledde att det blev hjärtutredning på mig i 

stället för whiplashutredning. Ett stort fel som begåtts och som orsakat mig mycket lidande 

och dispyter och förluster i rättssystemet vilket jag skall återkomma till. 

  

Skickar nu allt vidare till mitt försäkringsbolag igen men fortfarande ingen reaktion, dom 

påstår att det inte finns något samband. 

 

Det är visat att slitningar i kärlsystemet som försörjer nervsystemet leder till att nervtrådar 

och nervceller med tiden succesivt dör. Detta är en av orsakerna till att nackskadade med 

tiden kan utveckla ett smärtsyndrom. 

  

Det blir svårt med fysisk aktivitet när blodcirkulationen i musklerna inte fungerar som den 

skall och motoriken försämras. Uthållighet i ett arbeta påverkas påtagligt förklarar 

Ingemar Söderlund för mig. 

 

2003-12-17 Nu får jag reda på att man kanske kan hjälpa mig med facettledsblockader och 

jag tar flyget upp till Umeå och till Dr Sherdil Nath för att han ska ställa en korrektare 

diagnos och kanske också hjälpa mig med bedövning så att jag ska slippa en del av 

smärtorna. Han bedövar med sprutor under röntgengenomlysning mot nerven till 

facettlederna i bakre delen av ryggraden och detta pågick i 2 dagar men resultatet blev 

dåligt, jag fick sämre känsel i fötter och tappade känseln i benen och föll ihop så det blev 

rullstol därifrån. 

Detta skrämde mig och jag vågade inte fortsätt behandlingen utan tog flyget hem på andra 

dagen. 

 

2004-02-09 Nybesök KS 

Hos Överläkare och neurokirurg Lars Wallstedt. Klart smärtpåverkad. Halsrygg 

kraftigt inskränkt rörlighet med upphävd rotation åt höger. Skickar mig till Rehab KS. 

  

2004-05-28_06-21 Besök undersökning Rehab på KS 

Överläkare Karin Rudling. Jag genomgår nu rehabilitering under 1 år, jag får träffa 

arbetsterapeut, sjukgymnaster, psykolog, neuropsykolog, allting ser så ljust nu och måtte 

jag bara bli bättre. 
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Jag läser nu allt jag kommer över om whiplashskador och letar i vårdprogram och böcker, 

artiklar, vad är egentligen whiplash och hur ska man kunna åtgärdas och bli bättre, det 

verkar ju inte finnas någon som kan eller vet något, alla skickar bara hem mig med en 

massa olika medeciner och rehabprogram, varför kan ingen hitta det verkliga felet. Mina 

ögon börjar också nu att strejka, jag ser så dimmigt jag som hela tiden haft så bra syn. Det 

suddiga och dimmiga kan väl inte en synundersökning råda bot på och mitt öga hoppar 

hela tiden, ingenting tycks gå över utan jag bara får mer och mer symtom. Jag är så trött, 

jag verkar aldrig bli piggare heller fastän jag gjort allt det där med avslappningsövningar 

och tänka rätt och leva stressfritt. Lär dig leva med smärtan skriver alla och säger alla, men 

varför ska jag göra det, det måste ju finnas en annan väg att gå, jag vill ju inget hellre än 

att börja leva igen och börja jobba igen, jag vill bli normal och inte klassad som något 

sämre vetande, man behöver ju bara titta på mig för att se mitt lidande. 
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Ny krock 2004-07-20 

Jag blev tvungen att tvärnita för att inte köra in i framförvarande bil som stannat för rött 

ljus, varav följden blev att bilen bakom mig inte hann bromsa i tid utan körde in i min bil 

bakifrån med full fart. Huvudet kastades framåt och sedan bakåt och detta var ju inte bra 

eftersom jag redan hade en kronisk whiplashskada och massor med symtom från tidigare 

krock. När jag öppnade dörren och klev ut kände jag hur mina ben vek sig och jag hade 

ingen känsel i fötter utan fick sätta mig igen. Mannen som körde in i mig med sin bil, 

kunde inte själv fylla i skadeanmälan för han hade så dålig syn att hans fru beklagade sig 

och fick skriva, för själv var han halvblind. Hur arg kan man inte bli då, varför sätta sig i 

en bil och köra när man inte ser ordentligt fastän man har skarpa glasögon som han hade. 

Dom ursäktade sig med att frun inte hade körkort. Jag tappade känseln i fötter och fick 

ännu mer ont i nacke, axlar och armar. 

 

2004-07-21 Cityakuten 

Jag uppsökte röntgen vilken gjordes i sittande ställning. Diagnos röntgenutlåtande: 

distorsion i halskotpelaren. Dom ville att jag skulle åka till Neurokirurgen KS akut 

eftersom dom på Cityakuten inte hade så avancerad röntgenapparatur. Jag tog taxi vidare 

till akuten KS. 

 

2004-07-21 Neurokirurgen akut KS 

Jag röntgades en gång till och dom gjorde en grundlig kroppsundersökning. Diagnosen 

blev distorsion i halskotpelaren även här och jag fick ligga kvar en dag. Jag hade nu fått 

ännu mer smärtor och problem med domningar, jag tappade känseln i händer och fötter 

som kom och gick och jag hade också fått sämre balans och försämrad yrsel, det kändes 

som jag gick på ojämn yta hela tiden och det gungade. Det flimrade för ögonen när jag 

rörde på huvudet och då tappade jag också balansen. Vilken otur, varför ska just jag råka 

illa ut hela tiden, jag skulle stannat hemma för då hade aldrig krocken hänt. Denna gång 

klarade bilen sig bättre eftersom jag hade en kraftigare bil och jag lämnade in den för de 

plåtskador som uppstod. Med mig var det värre. Jag trodde inte att jag kunde bli sämre 

men det blev jag. Det kändes tungt nu. 

 

2004-08-02 Rehab KS 

Bedömning och sjukgymnastik hos leg sjukgymnast på. 

 

2005-06-02 Bettfysiologen på St Eriks sjukhus 
Diagnos: Artralgi, myalgi, tungpress, tandpress muskulär hyperaktivitet, käkförskjutning. 

Whiplashrelaterad käkfunktionsstörning (temporomandibulär dysfunktion). Jag fick en 

bettskena utprovad. Här fick jag gå några gånger både för utredning och utprovning av 

bettskena eftersom jag hade fått en käkförskjutning till följd av olyckorna, detta efter andra 

krocken. Jag hade mycket ont i käkarna och höger öra. Svårt att svälja och tuggade fel 

vilket ledde till att mina tänder sprack och gick sönder och fortfarande går sönder, skador 

som jag inte fått täckta av tandvårdsförsäkringen. 
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Vilken lyckodag 2005-07-20 

Jag träffade äntligen mannen i mitt liv. Jag hade gett upp tanken på att jag skulle träffa 

någon ny man, jag hade haft fullt upp med att rehabilitera mig och orka med mig själv. Jag 

hade nu blivit farmor åt min yngste son och var nu också på väg till ett stundande bröllop 

till min andre son som skulle gifta sig i Forsbacka kyrka. Jag var på ett strålande humör 

trots mina handikapp. Tänk att det fanns någon som även fattat tycke för mig fastän jag 

hade en svår nackskada och levde med många problem och smärtmediciner. Eftersom jag 

alltid varit väldigt positiv till min läggning och klarat av så många motgångar så fanns och 

finns det ändå en stor optimism i mig. 

 

Jag träffade nu Mats och en ömsesidig kärlek uppstod med en gång. Vi bestämde oss för 

att flytta ihop och han sade upp sin lägenhet och flyttade hem till mig. Det blev väldigt 

trångt för oss eftersom jag bara hade två rum och kök så vi började leta hus i någon rofylld 

miljö där jag kunde få leva stressfritt. Han stöttade mig redan från början och har genom 

åren hjälpt mig att komma vidare. Vi köpte senare ett hus och bosatte oss i skärgården där 

jag fann lugnet och stillheten vilket kändes läkande eftersom jag var enormt stresskänslig 

till följd av skadorna. Jag upplevde trots mina besvär en harmoni som jag inte känt 

tidigare. Vi tog långa promenader varje dag med våran basset och njöt av 

skärgårdsnaturen. Kanske att jag nu kunde få den återhämtning och läkning som jag så väl 

behövde. Nu kunde jag i lugn och ro bara fokusera på att komma vidare för att bli helt 

återställd. Utan smärtmedicinen klarade jag mig dock inte. 

2005-08-05 Rehabilitetsutredningen KS/Danderyd. 
Nu är jag klar och har under 1 år genomgått rehabilitering med arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, psykologer och rehabläkare utan att bli bättre och invaliditetsintyg utfärdas 

nu av överläkare Karin Rudling. Hon har även skrivit ett sambandsintyg att jag har en svår 

och kronisk whiplashskada till föjd av mina bägge krockar.  

Nu återstår att prova en haloväst, något mer kan man ej göra säger Karin Rudling till mig 

utan jag får lära mig att leva med smärtorna och tillståndet. Alla förstår mina problem men 

ingenting görs för att åtgärda det. 

 

 

 

2005-10-05 Inläggning på Neurokirurgen KS, Lars 

Wallstedt, för påsättning av halovästfixation inför eventuell 

steloperation i halsryggen. Jag skulle ingå i hans 

whiplashgrupp och vi skulle se om han kunde hjälpa mig till 

en förbättring. Jag hade trott att detta skulle vara en enkel 

fixering men dom satte två stora bedövningssprutor i pannan 

och därefter två i nacken, efter några minuter så var det dags 

att borra två hål i pannan och två hål i nacken för att därefter 

kunna skruva i och sätta på halovästen i dessa 4 hål, detta var 

en pärs och pina, svetten dröp från mig, detta var nog det 

hemskaste jag hittills varit med om. Efter 3 dygn avbröts det 

hela eftersom jag tappade balansen och blir tilltagande yr och 

känseln i fötter försvinner. Jag kom inte ihåg namnen på 

mina söner och ett försämringstillstånd inträffade. Denna 
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Halofixationen var ett försök för att påvisa om en steloperation kunde var möjlig och 

därmed hjälpa mig i mitt lidande. Detta misslyckades dock. 

 

Jag tog en taxi hem och gick och lade mig, varför ska man behöva uppleva denna pina, jag 

är ju inte orsaken själv till alla mina besvär. De som kört på mig vet inte hur jag fått lida 

dessa år. 

 

Diagnosen är resttilltånd efter whiplashskada. 

 

Jag får nu besked på att man inte kan göra mer för mig utan jag får leva med alla mina 

problem med smärtorna och de kognitiva problemen, svårt med balansen och yrseln. 
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Tankar sommaren 2006 

Denna sommar var olidlig, jag blev betydligt sämre. Ihållande värk nu i nacke och runt 

hela halsen samt i skuldror, axlar, armar och ryggen hö sida Ont vänster sida under bröstet. 

Snubblade mer, släpade med höger ben. Jag tappade tre plomber i tänderna. Jag blödde i 

tandköttet och såg suddigt, dimmigt, tappade saker och hade ingen kraft i händerna. 

Händer och fötter domnade ibland. Tappade fortfarande tråden vid samtal och glömde 

mycket. Det knakade i nacken när jag rörde på huvudet. Jag kunde dessutom inte vrida 

huvudet normalt. Skakade mycket i höger hand och hade ont i höger öra. Enormt trött svag 

och orkeslös. Jag kunde inte ens lyfta ett mjölkpaket med en hand. 

 

Nu har det gått 6 år efter första olyckan och alla utredningar är klara men 

försäkringsbolaget vägrar att godta dessa utredningar och avfärdar att trafikolyckan är 

orsaken till mina besvär. 

 

Jag flyttade ner till Malmö från Norrland i januari år 2000 eftersom jag fick ett bra arbete 

efter utbildningen. Jag fick arbetet av 98 sökande och jag var så lycklig! Jag hade tänkt 

satsa på mina sista 15 år som återstod till pension för att få en trygg ålderdom. 

  

Den sagan tog plötsligt slut då jag krockade och jag har sedan dess varit arbetsoförmögen. 

Redan efter 1 ½ års sjukskrivning blev jag förtidspensionär.  

 

Innan spelade jag golf, bowlade, åkte skidor och cyklade, promenerade mycket, jag var 

alltid aktiv och sportade mycket. jag har genomgått avancerade utbildningar varvat med 

arbete under 97- tom år 99, åren innan olyckan . Jag har arbetat i 32 år och fram tills 

olyckan hände, om jag inte varit frisk innan olyckan, hur skulle jag då kunnat genomgå allt 

detta under årens lopp. Hur skulle jag kunna förvandlas så drastisk i min hälsa om inte 

detta beror på krocken. 

 

Jag hade gjort mere än 40 olika läkarbesök och utredningar under sammanlagt 6 års tid. 

Inte hade jag gjort detta om jag hade varit frisk. 

 

Försäkringskassans bedömning utifrån försäkringsmedicinsk utredning låg till grund för 

min sjukpensionering. Hur kan Aktsams/Trygg Hansas bedömning skilja sig så markant 

trots att jag nu varit med om två krockar och blivit helt arbetsoförmögen i samband med 

dessa krockar. Vad är det som styr försäkringsbolagets bedömning när man frångår all min 

medicinska dokumentation? 

 

Efter dessa år med 2 olyckor och en kronisk whiplashskada så försökte jag i alla fall att få 

hjälp till ett handikappanpassat kök eftersom jag inte kunde lyfta mina armar längre och 

hade svårt för att bocka mig och röra på mig, men jag fick avslag från Norrtälje kommun 

med motiveringen att jag hade en sambo som kunde hjälpa mig och dessutom låg huset vi 

bodde i i ett sommarstugeområde. De flesta hus där användes för permanentbruk och även 

det vi bodde i. Trots det tog dom ingen hänsyn till mina behov, utan dom gick bara efter 

sina regler och paragrafer.  
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En annan whiplashskadad kvinna fick hjälp till ett nytt kök och ett nytt badrum av samma 

kommun för hon hade ingen sambo. Hon bodde också i ett vinterbonat fritidshus så lika 

inför lagen gällde visst inte. 

 

Jag ansökte om parkeringstillstånd men fick avslag med motiveringen att man beviljar 

bara P-tillstånd till dom som har astma. Jag försökte också med färdtjänst men då 

motiverade dom i avslaget att jag hade en sambo som kunde köra mig. Man blir 

uppenbarligen diskriminerad om man som whiplashskadad har sambo. Ja, vart fanns 

hjälpen till mig, allting gick emot mig. 

 

Det är på det sättet, har jag fått lära mig, att om man har en whiplashskada så har man inga 

rättigheter. Det förekommer att massmedia framställer nackskadade som 

försäkringsbedragare när dom exempelvis reser på utlandssemester, vilket visar en total 

avsaknad av kunskap om hur en nackskada yttrar sig. Denna totala diskriminering av 

nackskadade är något att tänka på.  

 

Även i vården kände jag mig ifrågasatt hela tiden, ingen hjälp att få någonstans. Jag 

började på lite lätt gymping för att mjuka upp lederna, men döm om min förvåning när 

terapeuten ropade till mig upp och hoppa Carin och häng med nu. Hon skrattade och sjöng 

och jag blev mer och mer yr och tappade balansen flera gånger. Jag kände mig utskrattad 

och gick jag därifrån med gråten i halsen. Jag klädde på mig och bara gick ut därifrån och 

och åkte hem, jag satte aldrig min fot där mer och hörde aldrig av mig igen. Enligt 

vårdcentralen var detta ett sjukgymnastteam som kunde rehabilitera denna sorten skador 

med utgångspunkt från mina journaler. 

 

Jag försökte med akupunktur på ett annat rehabställe men jag blev bara sämre och sämre 

varje gång och fick ondare och ondare. 

 

Ja jag undrar när jag skall bli återställd och frisk igen, ska livet förbli så här?  

Jag famlar hela tiden i blindo, ingen vet något eller kan något om hur man kommer vidare 

efter en whiplashskada/nackskada. Jag fick ständigt gå med nackkrage för att lindra 

smärtorna och värken. Hade jag inte haft Mats och mina söner nu så vet jag inte vart jag 

skulle tagit vägen eller om jag hade stått ut. Jag är i alla fall glad att jag aldrig börjat med 

antidepressiva mediciner, även om dom skrivit ut dessa till mig i mängder och trott att 

detta skulle hjälpa mig, men mitt förstånd och min envisa läggning har hjälp mig att stå 

emot dessa recept eftersom dom påverkar tankeförmågan i stor utsträckning. 

 

Tänk att den svenska vården står så handfallen när det gäller nackskador, dom tycks inte 

förstå vilket lidande dessa skador medför. Det är en gåta för mig fastän det nu gått över 12 

år sedan första olyckan. Forskningsanslagen för nackskador ligger på 1 miljon kronor per 

år medan samhällets kostnader för varje whiplashskada som inte åtgärdas ligger på 2-5 

miljoner kronor per år. 
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Resa till Omaha Nebraska och docent Åke Nyström 2006-04-04   

Eftersom jag bara blir sämre och sämre, kan inte lyfta armarna, kraftlös i händerna och kan 

inte vrida på mitt huvud och den svenska vården inte kan göra mer för mig vare sig det 

gäller diagnostik, operation eller rehabilitering så beslutar jag mig för att åka till Omaha, 

Nebraska Universitetssjukhus och docent Åke Nyström. Här opereras svenska 

whiplashpatienter. Åke Nyström är en svensk läkare som då bodde och arbetade i USA där 

han utvecklat triggerpunktskirurgin. Han behandlade whiplashpatienter som klassats som 

hopplösa fall av den svenska sjukvården och åtta av tio patienter har blivit bättre eller helt 

bra, beroende på vad för nackskada man har. Eftersom de flesta svenska läkare inte tror på 

hans metod så vägrar många lansting att betala och patienterna tvingas själva stå för resa 

och operation. Den svenska läkarkåren hävdar att det vetenskapliga underlaget är för tunt 

och förklaringsmodellen alltför enkel. Man gömmer sig bakom begreppet ”vetenskap och 

beprövad erfarenhet” och det hela blir lätt en prestigefråga. 

 

Åke Nyström har opererat 500 patienter med gott resultat och jag kände att jag grep efter 

sista halmstrået, min kropp skulle inte klara av alla dessa smärtmediciner hur länge som 

helst. Mats och jag bestämde oss för att åka över och jag fick ta mina sista besparingar 

som är arvet efter mina föräldrar. 

 

Triggerpunktskirurgin används mot nervsmärtan. Ett tillstånd många whiplashpatienter 

råkar ut för och som ofta leder till återkommande eller ihållande värk i nacke, axlar och 

huvud och när det blivit kroniskt får man svårt att röra på huvud och armar. 

 

Flygresan över Atlanten fram till Chicago med byte till Omaha var enormt jobbig och det 

var tur att jag hade min halskrage hela tiden. 

 

När vi kom fram fick vi ett eget rum med toalett och dusch. Det var som att bo på ett 

hotell, man hade svårt att tro att detta var ett sjukhus. Så elegant allting var och när man 

kom till matsalen så kunde man välja som på vilken restaurang som helst. Det fanns 10 

olika maträtter och drycker och eftersätter, så galant, vilken skillnad mot hemma. Vi ligger 

långt efter i Sverige även med standarden på sjukhusen, detta kändes ju som ett hotell mer 

än ett sjukhus Alla var så trevliga och artiga, uppriktigt och vänliga. Det blev nästan som 

en kulturkrock. 

 

2006-04-06 Operation av Åke Nyström Omaha 

Före operationen gjordes en noggrann undersökning genom en rörelseanalys (hur mycket 

jag kunde röra armar och nacke) för att påvisa status innan, att jämföra med resultatet efter 

operation. Patienten får peka ut exakt var det onda sitter vid olika rörelser och dessa onda 

punkter markeras ut med en penna på huden. Och det körs ut ett analysprogram, man 

genomgår också provtagningar av blod mm. 

 

Dagen efter åkte jag ner på operation. Jag sövdes ner och narkosen var så lätt att jag skulle 

kunna väckas när som helst under operationen. Kirurgen skar igenom det översta hud- och 

fettlagret som täckte det skadade området, i mitt fall ungefär 2 decimeter i nacken. 

Därefter började ett tidskrävande arbete som gick ut på att syna nerver och nervtrådar för 

att hitta ärrvävnad som tryckte på nerverna och som hindrade dessa från att glida 
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friktionsfritt när jag rörde mig. Allt som kan misstänkas utgöra ett hinder för nerverna 

skärs bort. När nerven frilades minskade trycket och värken försvann. 

 

Förutom svår värk i nacke och skuldror har personer med kroniska nackskador problem 

med balans, tinnitus, yrsel, kognitiva problem minnesproblem, svårt att hitta ord problem 

med ögonmotoriken, domningar, sömnsvårigheter. Listan över symtomen kan jag göra 

lång, ett 40-tal symtom. Åke Nyströms metod används för smärtlindring. 

 

Efter Åkes operation kunde jag börja röra mig mycket bättre och lyfta armarna och jag 

återfick kraften när jag greppade saker med händerna. Gången blev bättre. Tremorn, 

darrningarna jag hade i höger hand försvann omgående när jag vaknade upp och blicken 

min var mycket klarare och trycket över pannan var borta. Jag kunde nu packa ner kragen i 

resväskan. Vi fick stanna på sjukhuset i en vecka och jag upplevde en markant förbättring 

och vi hann med att göra en utflykt till djurparken i Omaha. Denna operation ångrar jag 

inte utan det var ett steg i rätt riktning kände jag. Åkes operation gav mig livet tillbaka till 

50 % men jag hade kvar många allvarliga symtom. Detta hade Åke förklarat för mig att 

han inte kunde få bort alla mina problem och det förstod jag och vi var helt överens innan 

operationen, eftersom jag hade en stor komplicerad nackskada. Åke hade ändå lyckats med 

det som ingen annan läkare gjort för mig i Sverige. Operationen gjorde också att jag blev 

kvitt fibromyalgin. 

 

Nu ville jag ha ersättning för mina utlägg men fick som väntat avslag från landstinget och 

även från Aktsam/Trygg Hansa mitt försäkringsbolag. Landstinget hänvisar till att dom 

inte ersätter utlandsvård utan remiss och försäkringsbolaget påstår att det inte finns något 

samband med olyckorna och mina besvär. Sjukvården säger nej försäkringsbolagen säger 

nej, så hur ska man få kraften att uthärda och rehabilitera sig och gå vidare. Som sagt, en 

whiplashskadad har inga rättigheter. Man är utan tvekan diskriminerad i det svenska 

samhället. 

 

En person med reumatiska problem i nacken får all hjälp av den svenska sjukvården med 

ingrepp som motsvarar samma ingrepp som behövs för att få en nackskadad patient 

rehabiliterad och frisk. Skillnaden är att i det första fallet är inte något försäkringsbolag 

inkopplat. Se http://old.ortopedisktmagasin.se/206/nacke/nacke.html 

 

Anledningen till att jag orkade hålla ut i denna så konfliktfyllda tillvaro var att jag hade 

många år på nacken bakom mig där jag sökt kunskap om meningen med livet vilket 

formade mig till den positiva och envisa personen jag var innan olyckan, det är all 

erfarenhet genom livet som format mig till att härda ut. 

Jag är så tacksam över att jag haft människor som trott på mig och stått vid min sida, mina 

vänner och familj. 

 

Jag har under dessa år undrat över hur mycket min kropp ska orka med, det finns i min 

övertygelse en tablettrappa där man så småningom kommer till insikt och börjar fundera 

vad man stoppat i sig och hur mycket. Allt eftersom tiden går mår man ofta allt sämre men 

tyvärr finns det ingen som uppmärksammar detta i den svenska vården, utan här skriver 

man bara ut en massa mediciner utan att följa upp vad som händer med patienten. 
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När man känner att man sjunker längre och längre ner i medicintrappan och man inte får 

någon annan hjälp, var finns då respekten för livet och människan inom sjukvården. Var 

finns hjälpen att få när nöden är som störst, var finns empatin. Man blir hänvisad till sig 

själv och sin egen förmåga att bitvis komma igen. Att dagligen leva med alla dessa 

symtom och smärtor är inget jag vill fortsätta med. 

 

Jag försöker nu rehabilitera mig igen, men det är svårt med denna okunskap som ständigt 

gör sig påmind inom den svenska vården.  

 

Efter operationen fick jag kraften att fokusera på stämningen av mitt försäkringsbolag. Nu 

har jag förstått hur allting hänger ihop att det faktiskt finns ett bevisat samband mellan 

olyckorna och mina besvär, nackoperationen visade detta. Eftersom jag alltid varit så frisk 

och arbetsför och rörlig så finns det ju ingen annan orsak. Det kan inte vara psykiskt, man 

kan inte försämras så drastiskt över en natt som jag gjorde efter första olyckan utan 

allvarliga skador. 

 

Rättsprocessen och försäkringsbedrägeriet 

Jag vill här berätta om min strid med mitt försäkringsbolag Aktsam/Trygghansa en strid 

för att få ut den ersättning jag är berättigad till enligt trafikförsäkringen. Samtidigt vill jag 

redovisa hur det kan fungera i våra domstolar. Det kan vara till hjälp för den som står i 

begrepp att stämma sitt försäkringsbolag eller försäkringskassan. Jag har strävat efter att 

vara så objektiv som möjligt. 

 

Först vill jag bara hänvisa till den bild jag bifogat och som visar min vårdhistorik före 

respektive efter mina trafikolyckor (sid…..). Bilden beskriver den plötsliga förändringen 

som skedde i mitt hälsotillstånd efter trafikolyckan, symtomutvecklingen men också de 

förbättringarna som skedde efter mina två nackoperationer. Redan under första veckan 

efter min första trafikolycka hade jag huvudvärk, kognitiva besvär, stresskänslighet, 

nackstelhet, yrsel och dålig balans. Jag var ljus- och ljudkänslig och jag hade känningar av 

smärta i bröstkorgen. 

 

Anledningen till att jag måste strida för min rätt till skadeersättning är brister i vården 

tillsammans med en grundinställning hos mitt försäkringsbolag att ifrågasätta min rätt. 

Relationen till mitt försäkringsbolag som varit mycket god innan, så länge jag betalade 

mina premier, förändrades i ett slag när jag begärde att få ersättning på grund av mina 

skador. Försäkringsbolaget har lagt ut 900.000 kronor enbart i ombudskostnader för att 

kunna krypa undan sitt ansvar. Med min bok vill jag visa hur orimlig situationen är när det 

uppstår tvister mellan försäkringsbolag och nackskadade. Stora summor läggs ner på 

juridiskt ofullkomliga rättsprocesser för att skadade inte ska få någon ersättning. Hade det 

inte varit rimligare att bistå de skadade så att de kan bli återställda? 

 

Vid mitt första besök hos husläkaren sex veckor efter olyckan fördes aldrig själva 

trafikolyckan på tal eftersom jag inte gjorde någon direkt koppling mellan mina besvär och 

olyckan. Jag var vid den tiden inte medveten om vad en whiplashskada egentligen innebar 

lika lite som jag var medveten om konsekvenserna av whiplashskador, jag var därför 
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mycket förvirrad på grund av allt som hände med mig. Det som hände inledningsvis var att 

delar av mina kognitiva funktioner försämrades drastiskt, något som är typiskt efter ett 

nacktrauma. Jag blev stel i nacken, jag fick yrsel och ont i huvudet. Jag snubblade och fick 

svårt med avståndsbedömning i trappor. Jag började också få smärtor i bröstet och 

bröstryggen och axlar, skuldror och armar vilket hunnit bli dominerande vid de senare 

besöken på vårdcentralen. 

 

Eftersom dom påstod att jag hade heriditet för hjärtproblem påbörjade vården en 

hjärtutredning. Drygt ett år efter hjärtutredningen och en mängd andra utredningar under 

denna tid fick jag diagnosen whiplashskada. 

 

Det konstaterades samtidigt att jag inte hade några hjärtbesvär och inte heller någon 

depression. Jag fick diagnosen whiplashskada efter mycket omfattande utredningar av 

röntgenläkare, neuropsykiatriker, neurologer, ortopeder och hjärtspecialister. Jag har valt 

att använda ordet whiplashskada eftersom diagnosen är benämnd så men det är mer 

relevant att använda ordet nackskada eftersom det innefattar både whiplashskador och 

CCJ-skador (instabilitet i kotorna i övre halsryggen) som i mitt fall. 

 

Det finns tyvärr allvarliga sakfel i journalanteckningarna från mitt första läkarbesök, hos 

min husläkare, något som motparten utnyttjat för att peka på tänkbara konkurrerande 

skadeorsaker. Min husläkares felbedömningar under hela första året efter trafikolyckan har 

senare stått mig mycket dyrt. Kanske berodde en del av dessa brister i vården på att det var 

första gången som jag över huvud taget träffat min husläkare, hon hade ingen kunskap om 

mig som person men hon hade heller ingen kunskap om whiplashskador. 
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Trafikskadenämnden 2005 

Trafikskadenämnden och försäkringsbolagen har tagit fasta på hjärtbesvären och hävdar 

att de första sjukvårdskontakterna har tagits med anledning av befarade hjärtbesvär därför 

är jag enligt försäkringsbolaget inte berättigad till någon ersättning. I själva verket var det 

bröstsmärtor på vänster sida som kom från bröstryggen, vilket ingen förstått tidigare. 

 

För att få min ersättning måste jag visa att mina skador klart mer sannolikt är orsakade av 

trafikolyckan än av något annat. Att så är fallet borde framstå som självklart med tanke på 

att jag innan trafikolyckan aldrig sökt vård för några problem samt att jag efter 

trafikolyckan fick en komplicerad besvärsbild med ett stort antal symtom som helt 

stämmer med ställda diagnoser, symtom som tillsammans bara kan förklaras av en 

nackskada. 

 

Vid mina två första läkarbesök finns ett antal besvär dokumenterade som är direkt 

relaterade till nackskadan men dessa kan enligt Trafikskadenämndens 

(försäkringsbolagens egna organ för bedömning av försäkringstagarens skadeståndskrav) 

beslut den 23 mars 2005 inte ha samband med olyckan trots att jag var helt frisk innan. Det 

blev en dramatisk förändring av mitt hälsotillstånd efter trafikolyckan. 

 

I mitt fall liksom i de flesta andra fall med nackskador är avsaknaden av objektivitet hos 

motparten fullständig. Alla mina besvär går att härleda till mina trafikolyckor men 

förmågan att analysera orsakssamband existerar inte hos motparten av skäl som jag 

redovisar här nedan. 

 

Trafikskadenämnden som gör medicinska bedömningar av eventuellt samband mellan 

besvär hos den skadelidande och en trafikolycka arbetar precis som de medicinska 

rådgivarna på uppdrag av försäkringsbolagen. Utgången av dessa bedömningar är därför 

oftast på förhand given. Mot sunt förnuft hittar försäkringsbolagen undantagslöst 

konkurrerande skadeorsaker för att kunna förneka samband med skadehändelsen. Inte 

sällan hävdar försäkringsbolagen att besvären beror på depression och liknande. Det värsta 

exemplet jag hört är ett fall som gällde belastningsförslitning i ryggen hos en kvinna och 

som arbetat inom vården där försäkringshandläggaren kommit fram till att besvären kan 

bero på stora bröst. Försäkringsbolagens agerande skapar ett förvärrat lidande hos den 

skadade, ett lidande som aldrig tar slut. 

 

Försäkringsbolagets sätt att till varje pris och så uppenbart försöka krypa ifrån sitt ansvar 

blev startskottet för min långa resa med rättsprocesser. När en försäkringstagare försöker 

få ut försäkringsersättning på ett otillbörligt sätt betraktas det som ett allvarligt brott men 

när situationen är den motsatta, vilket är mer regel än undantag vid nackskador, finns det 

ingen instans som genomlyser det brottsliga förfarandet, det blir upp till den skadelidande 

att bevisa. Att stämma ett försäkringsbolag för försäkringsbedrägeri ter sig tyvärr ogörligt 

inte minst med tanke på de bristande resurserna inom polis- och åklagarväsendet. 

 

Eftersom jag aldrig kunnat arbeta efter olyckan på grund av mina skador var det en 

självklarhet att jag skulle stämma försäkringsbolaget civilrättsligt. Det var uppenbart att 
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försäkringsbolaget sysslade med oegentligheter, det var i själva verket fråga om 

avtalsbrott. 
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Tingsrätten 2009 

Tåget hade precis lämnat stationen och jag hade hoppat på. Jag hade inget val jag måste 

följa med, åtminstone till nästa station, Tingsrätten. Jag hade en massa frågor obesvarade. 

Vad skulle det kosta, hade jag tillräckliga bevis, vilka kunskaper hade mitt ombud, vad är 

avgörande för framgång i domstolen, vilka vittnen har jag, hur stor är chansen att vinna 

osv. Visserligen hade jag hört att endast 10% av dessa tvister vinns av den skadelidande 

men föga anade jag då att jag liksom alla andra i min situation skulle bli ett brottsoffer på 

grund av rena lögner, förtiganden av fakta, bevisförvanskning och urkundsförfalskning. 

Det blev en tuff resa för mig, jag som hade mycket begränsad ork på grund av mina 

skador. 

 

Jag samlade ihop all medicinsk dokumentation, nästan 500 sidor i form av journaler, 

röntgenutlåtanden och specialistutredningar. Som tur var hade jag allting kvar, vartenda 

papper. Pärmar fulla av bevismaterial som visar att jag har nackskador. Jag hade letat på 

webben efter liknande rättsfall, efter allt som stod skrivet om whiplashskador/nackskador 

och efter personer som visste något om försäkringstvister. För en frisk person är det en stor 

utmaning att plocka fram detta, för mig var det nästan oöverstigligt men med tiden 

lyckades jag få en bra inblick i vad det handlade om. Något som jag fäste särskild 

uppmärksamhet vid var att de domar jag läste från andra tvistemål mellan nackskadade 

och försäkringsbolag hade mycket skiftande kvalitet. 

 

Jag som aldrig besökt en läkare för några problem tidigare i mitt liv för annat än influensa 

hade helt plötsligt hamnat i en bisarr situation där jag, trots att jag inte längre var den 

kärnfriska personen som jag alltid varit, bokstavligt talat måste strida för min existens, till 

sista blodsdroppen. 

 

Utgångspunkten för min rättsprocess var följande: 

Före min första trafikolycka hade jag aldrig sökt vård för vare sig psykiska eller fysiska 

problem. Jag golfade, vindsurfade, åkte skidor och bowlade. Jag hade varit egen företagare 

och verkligen lyckats i mina föresatser. Jag hade arbetat i 32 år innan olyckan skedde. 

Några månader innan olyckan hade jag fått ett nytt jobb som kundmottagare i ett etablerat 

företag i hård konkurrens med 98 sökande, ett jobb som jag älskade och stortrivdes med. 

Omedelbart efter trafikolyckan började en mängd konstiga besvär uppträda vilket ledde till 

att jag sex veckor efter olyckan förlorade min anställning, jag fungerade inte längre, jag 

visste inte ens hur man skulle sätta på datorn. Ett och ett halvt år efter min trafikolycka 

blev jag helt sjukpensionerad på grund av arbetsoförmåga. I Försäkringskassans utredning 

finns åtta olika whiplashrelaterade diagnoser.  

Jag har genomgått nio mycket noggranna medicinska utredningar gjorda av kunniga 

specialistläkare inom området såsom neurokirurger, smärtspecialister, ortopeder 

specialiserade på nackskador, neuropsykiatriker, 

specialiserade radiologer som alla på ett otvetydigt sätt ställt diagnosen whiplashskada och 

instabilitet i övre halsryggen. 

 

Jag stämde mitt försäkringsbolag i Tingsrätten i min hemkommun men Aktsam/Trygg 

Hansa ville ha rättegången nära sitt hemmasäte, Hammarstrand, så då blev det Östersunds 

Tingsrätt. Jag tvingades således flytta ärendet dit trots att det för mig innebar större 
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kostnader pga resor, hotell och nedlagd tid för alla inblandade på såväl min sida som på 

motpartssidan. Mitt ombud drog först tillbaka ärendet från min hemkommun och stämde 

sedan i Östersunds Tingsrätt efter krav från försäkringsbolaget. Då kom min första 

kalldusch. Aktsam/Trygg Hansa passade under mellantiden, några dagar innan talan 

väcktes på nytt, att göra en preskriptionsinvändning eftersom det precis gått 10 år efter 

skadan, påstod dom, men i själva verket hade det ju bara gått 7 år sedan första krocken. 

Som tur var hade jag rätten på min sida och vann denna mellandom så jag kunde sitta kvar 

på tåget men jag kunde inte undgå känslan av att det hela var planerat och att jag tilläts 

vinna eftersom jag hävdade att jag själv inte orsakat någon preskription. 

 

Varför denna strid? 

 

Jag träffade mitt ombud några gånger och vi skrev gemensamt ihop ett antal inlagor till 

Tingsrätten med tillhörande bevismaterial där vi styrkte sambandet mellan mina besvär 

och trafikolyckorna. Vi var väl förberedda och hade vittnen med medicinsk 

spetskompetens med många års erfarenhet inom neurokirurgi, neurologi och ortopedi 

kopplat till nackskador på vår sida. Försäkringsbolagets medicinskt sakkunniga saknade 

denna specialinriktning mot nackskador.  

 

De neurologer och ortopeder som företräder försäkringsbolagen och som inte specialiserat 

sig på just nackskador förefaller, av någon anledning, inte förstå att längs med halsryggen 

passerar det centrala nervsystemet. Ett av de känsligaste områdena i kroppen! Detta 

kommer jag att beskriva längre fram. 

 

2009-10-20 Tingsrättsförhandling Östersund 3 dagar 

Det blev tuff huvudförhandling. Sedan stannade tåget upp i avvaktan på domen. Allt stod 

stilla. 

 

Även om jag mentalt förberett mig på att jag kunde förlora så kom domen som ett dråpslag 

eftersom jag tyckte att jag hade presterat vattentäta bevis. Jag förlorade min talan. Vad 

hade vi gjort för fel? 

 

Efter ett tag reste jag mig mäkligt nog, fullt besluten att gå igenom minsta detalj av 

rättegången. Jag lyssnade igenom ljudinspelningen från rättegången flera gånger och skrev 

ned allt jag kände att jag behövde för att stämma av mot domen. Mitt ombud sa till mig att 

jag redogjort allt på ett mycket tydligt och bra sätt under hela rättegången. Framför mig 

hade jag från början bilden av en svensk domstol som en garant för rättvisa, att 

vågskålarna skulle väga rätt efter genomgång av all min medicinska dokumentation och 

efter tre dagars omfattande förhandling. 

 

Något var i grunden fel, jag var ju faktiskt så pass skadad av trafikolyckan att jag inte 

längre kunde arbeta och jag hade mycket starka bevis som visade på samband mellan mina 

besvär och mina skador från trafikolyckan. Vid tvister om ersättning vid nackskador har 

den skadade så kallad bevislättnad, ändå förlorade jag. 

 



 38 

Jag förstod nu hur ojämn kampen var. Eftersom jag var kärande, det vill säga den som 

stämt försäkringsbolaget, måste jag och mina vittnen framträda före motparten i rättssalen. 

Sedan fick svarande, det vill säga försäkringsbolaget med sina medicinska rådgivare, lägga 

fram sina synpunkter. Dom hade alltså alla möjligheter att bemöta vad jag och mina 

vittnen sagt. Och det var precis det dom gjorde, på ett beräknande sätt. 

 

Förhandlingen kostade mig extra pga avståndet till Östersund. Alla inblandades resor upp 

till Östersund samt hotellövernattningar, arbetstimtid och restimtid för sammanlagt 8 

personer i 3 dagar. Allt detta blev mycket dyrare för mig än om man gjort förhandlingen 

på hemmaplan, men det fanns väl en mening redan då att försöka skrämma bort mig från 

hela processen. Alla dessa kostnader belastade ju mitt rättsskydd så det sjönk drastiskt. 

 

Rättegången kom att präglas av osanningar, förtal och lögner något som jag som kärande 

aldrig fick tillfälle att bemöta. Jag blev dömd att betala rättegångskostnaderna eftersom jag 

förlorade trots att mina behandlande läkare och specialister inom nackskadeområdet hade 

den bästa kännedomen om mina besvär och dessutom var närvarande som mina vittnen. 

Dessa specialister hade ju träffat mig och undersökt mig grundligen och även opererat mig 

och jag hade både ett omfattande bevismaterial och samstämmiga vittnen.  

 

I skaderegleringen hos försäkringsbolaget har jag bevisbördan och måste ”bevisa” min 

skada. Det är därför viktigt att man får bästa möjliga invaliditetsintyg. Javisst, men vad 

hjälpte det när försäkringsläkarna hela tiden systematiskt ifrågasätter det som står i intygen 

och trollar bort verkligheten. I de muntliga förhören förteg dom alla fakta som talade för 

mig, och fick hela bilden att vridas om. Hur kan detta få ske och var finns sakligheten som 

ska känneteckna en försäkringsläkare? Dom sitter och syr ihop en story tillsammans i 

förväg. Detta är dom utbildade för. Jag får kalla kårar när jag läser igenom domen, 

ingenting stämmer med verkligheten. 
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Synpunkter på skriftliga utlåtanden från motpartens sakkunniga. 

Generellt kan konstateras att motpartens sakkunniga har felaktiga 

uppgifter/utgångspunkter för sambandsbedömning i mitt fall. Här redovisas en del av 

dessa felaktigheter. Gemensamt för alla är deras uppfattning att min besvärsutveckling är 

atypisk (ej förväntad) och att ingen av de sakkunniga tycks ha uppmärksammat den 

samlade symtombilden som framgår av min medicinska dokumentation och som uppstod 

omedelbart efter trafikolyckan. En förklaring till deras missvisande bild kan vara att dom 

inte hört vittnesmålen från kärandesidan vilka ger en helt annan bild avseende de första 7 

veckorna efter första trafikolyckan då journalantecknar saknas. Ingen av de sakkunniga 

tycks heller ha tagit del av Ingemar Söderlunds utredning eller av uppgifterna i min 

medicinska dokumentation om neurologiska besvär som beskrivs på flera ställen, besvär 

som inte låter sig förklaras av den sekundära fibromyalgi som uppstod efter olyckan. 

Dessutom har alla tre försäkringsläkarna uteslutit alla mina kognitiva besvär som startade 

omgående efter första olyckan och som dessutom inte kan förklaras av något annat än 

olyckan.  Frågan har mycket stor betydelse för sambandsbedömningen.  

 

Det är bestickande att motpartens sakkunniga inte delar den bedömning som 9 erkända 

specialister inom nackskadeområdet, representerande alla berörda medicinska områden, 

gjort i mitt fall. Speciellt som dessa 9 specialister träffat mig och gjort kliniska 

undersökningar dvs. undersökt mig grundligt vilket motpartens sakkunniga inte gjort. 

Olyckligtvis så sorterar motpartens sakkunniga inte under någon tillsynsmyndighet, eller 

kan man anse att dom fortfarande sorterar under Socialstyrelsen. Den bedömning dom gör 

i rätten ska ju spegla deras kunnande och uppfattning dvs samma uppfattning dom har som 

läkare på ett sjukhus. Dom bortser helt ifrån att dom är edsvurna i rätten och skulle mycket 

väl kunna fällas för detta. 

 

För att kunna bemöta försäkringsläkarnas utsagor citerar jag här mina 

journalanteckningar från första månaderna: 

2000-08-25  Smärta i bröstet, stressad, har svårt att komma på vissa ord, försämrat 

minne, hjärtklappning, svettningar. 

 

2000-08-28 Yrsel, trötthet, smärta bröstet, andfåddhet. 

 

2000-09-07 Andfådd vid små ansträngningar, som gång i trappa och tryck i bröstet. 

 

2000-09-11 Andfådd, hjärtklapning, flimrat för ögonen. 

 

2000-09-26 Smärta i bröstet efter belastning, mycket trött, stresskänslig. 

  

2000-10-26  Smärtor i bröstet. 

 

2000-11-13 Värk i höger axel. Inskränkt rörlighet i samtliga rörelseriktningar, palpöm 

över supraspinatusmuskelns infäste vid höger skuldra. 

 

2000-11-21 Kraftig smärta i bröstet,. 
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2001-02-12 D aglig värk i bröstet under vä bröst ut mot mitten. Kraftgt paplöm över 

costosteralgränsen distalt vä sida. Öm thorax på platsen där hon brukar ha ont. 

 

2001-03-26 Uteslutit hjärtorsak. 

 

2001-04-27 Skickar i dag remiss Jan Lidbäck smärtspecialist. Värk i nacke skuldror. Öm 

vå thorax, öm nackrosetten, öm trapetzmuskulaturen bilat. 

Palpöm laterala epikondylen bilat. Varit hos dr Henningsson bedömd som depression 

Patienten vägrar dock att acceptera denna diagnos och tänker inte börja med Remeron. 

 

Att jag inte uppsökte läkaren eller sjukskrev mig de första 7 veckorna finns det 

förklaringar till. Som jag har sagt tidigare så var jag väldigt förvirrad och gjorde själv 

ingen koppling mellan olyckan och mina besvär, jag förträngde alla problemen i 

förhoppning att det skulle gå över av sig själv, och hela hjärtutredningen tog 1 år i anspråk, 

dessutom hade jag en provanställning och skulle bli fast anställd efter den 20 augusti år 

2000 dvs. 7 veckor efter olyckan. Jag gjorde allt för att förtränga och bortse från alla mina 

symtom. Min husläkare gjorde ingen kroppslig undersökning på mig förrän i november 

och man kan tycka att det inte är min sak att ställa de rätta frågorna utan man förväntar sig 

att bli hjälpt på vägen av läkaren. Jag hade aldrig hört talas om en whiplashskada i mitt liv 

och ännu mindre om konsekvenserna av den. 

 

Alla mediciner min läkare skrev ut och kortisonsprutan dolde delvis mina besvär. 
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Neurolog Sten Fredrikssons utlåtande 

 

Den skadades namn: Carin MillIors, 480330-4320 

 

Skadedag: 2000-07-10 och 2004-07-20  

 

Som underlag for min bedömning har jag tagit del av de handlingar som ingivits till 

Östersunds tingsrätt i mål T290-06 och T1893-06. De tillgängliga materialet förefaller 

inte vara komplett eftersom namn på olika läkare som träffat den skadade som 

behandlande läkare eller bedömt besvären nämns i senare handlingar utan att 

motsvarande originalanteckningar finns tillgängliga. 

 

Bakgrund:  

Olycka 000710:1 Skadeanmälan som är daterad 000712 anges att olyckan inträffade 

000710 kl 13.00. I ruta för personskador är NEJ ikryssat och i ruta för skador som den 

egna föraren erhöll, finns ingenting ifyllt. Det finns ingen akutjournal. Den första 

läkarkontakten som finns dokumenterad efter olyckan skedde 000825, dvs. cirka sex 

veckor efter olyckan. I joumalanteckning från detta besök anges en komplex social 

bakgrund (arbetslös, nyligen fått besked att provanställning avslutats, misshandlad av 

sambo i Norrland och "nu lyckats flytta från mannen" till Malmö). Som aktuella besvär 

anges smärta i bröstet "sedan lång tid tillbaka" och "psykiskt stressad", Det anges att den 

skadade redan 1992 varit på medicinsk klinik for bröstsmärtor som då bedöms vara av 

"spännings- och funktionell karaktär, möjligen exogen depression". Vid besöket 000825 

nämns inget om aktuell trafikolycka. Den skadade hade upprepade besök hos samma 

läkare (000907, 000911, 000926, 00l026) samt telefonkontakt 001113 utan att något 

nämns om aktuell trafikolycka i någon av alla journalanteckningar.  

001113 anges att den skadade sökt for värk i höger axel "i ett par dagar". Besvären 

bedöms supraspinatustendinit och behandlas med kortisonspruta.  

I fortsatta anteckningar, från samma läkare, 001121, 010108, 010212, 010312, 010326, 

010427 nämns inget om trafikolyckan. Vid besöket 010427 anges att den skadade även 

bedömts av annan läkare "som depression". Det anges värk som försämras "då hon spelar 

golf', öm över muskler i skuldror, armbåge, höftregion och insidan av knäleder. 

Möjligheten av fibromyalgi diskuteras. 010514 anges värk i nacke och skuldror och för 

första gången nämns olyckan i juli-00 hos samma läkare, "hade inga besvär precis efter 

olyckan".  

010621 "värk i hela kroppen", nacke, fötter, ben, som träningsvärk.  

010824 feber och värk, "nu i hela kroppen", väntar på fibromyalgiutredning. Utredning 

med bl a magnetkamera av kotpelare visade "osteofytära pålagringar".  

Senare under hösten 2001 diskuteras fibromyalgi och myofasciellt smärtsyndrom, och det 

uppges senare att diagnosen fibromyalgi blivit ställd. 

 

Neuropsykiatrisk bedömning 011204 anger som diagnos "Fibromyalgi".  

Senare anges mer besvär. 040621, dvs. några veckor innan nästa olycka, beskrivs som 

aktuella besvär och fynd bl a smärtor i nacke och skuldra, skakningar i höger hand, 

episoder med kramper i vänster fot och underben, tinnitus, ryckningar i vänster öga, 
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smärtor i höger öga, tjut och knäppningar, biter sönder tänder, släpar vänster fot, kraftigt 

inskränkt rörlighet i nacke.  

Olyckan 040720: I Skadeanmälan 040722 anges "Yrsel, skakningar, delvis känselbortfall i 

händer och fötter, Nackstelhet.känselbortfall". 

I akutjoumal 040721 anges "accentuerade besvär med smärta, domningar i händer och 

även fötter". Röntgenutredning samma dag visar "Måttligt uttalade degenerativa 

förändringar". 

 

Bedömning:  

Efter en traumatisk kroppsskada förväntas mest uttalade besvär tidigt efter skadan, för att 

sedan klinga av i läkningsfasen. Kontakterna med sjukvården under den första tiden efter 

skadan, när de skadebetingade besvären förväntas vara uttalade om de ska stå i rimlig 

proportion till senare kvarstående besvär, är därför betydelsefulla för 

sambandsbedömningen. Bedömning av medicinsk orsakssamband och skadebetingade 

besvär vid denna typ av traumatisk skada ska därför baseras på uppgifter och 

journaJhandlingar från tiden vid och närmast efter olyckan samt ställas i relation till den 

skadades hälsotillstånd innan aktuell skada. I detta ärende beskrivs hälsotillståndet i 

omfattandejournalanteckningar under månaderna efter olyckan och det nämns ingenting 

om olyckan förrän långt senare.  

Successivt tilltagande besvär lång tid efter en olycka är inte förväntat vid traumatisk 

skada. Det kan förväntas att läkningsförloppet vid en traumatisk skada sker inom 

månader, varför eventuella skadebetingade kvarstående besvär brukar kunna bedömas 

efter något år, men ofta sker läkningen dock tidigare. Det är viktigt att beakta att alla 

besvär som uppträder eller tilltar tidsmässigt efter en olycka givetvis inte behöver ha 

medicinskt orsakssamband med tidigare olycka. Tidsamband är inte orsakssamband.  

Det är även av särskild betydelse att notera att flera av de senare beskrivna besvären i 

detta ärende förekommer även hos personer utan föregående trauma, varför förekomst av 

dessa symtom inte i sig talar för medicinskt orsakssamband med tidigare olycka.  

 

Medicinska orsakssamband vid denna skadetyp kan därför inte heller styrkas av 

läkarundersökning hos andra läkare flera år efter skadan eftersom symtomatologin är av 

sådan karaktär att den kan förekomma även hos personer som aldrig varit med i någon 

(trafik)olycka. Senare läkarbesök/undersökningar kan i sig endast dokumentera aktuella 

besvär, medan den medicinska orsaksbedömningen ska ske på joumalhandlingar från 

tiden vid olyckan. Det finns i materialet flera intyg av olika läkare, vars bedömningar jag 

inte delar.  

 

Min sammanvägda bedömning blir därför att  

-jag inte finner det visat att det fmns något medicinskt orsakssamband mellan olyckan 

000710 och senare uppgivna besvär. De talrika läkarkontakterna under månaderna efter 

olyckan utan att olyckan nämns och senare beskriven symtomutveckling talar emot 

samband. Handlingarna ger inte alls stöd för att besvärsbilden härrör från trafikolyckan, 

Det är enligt min bedömning ickeskadebetingade faktorer som förklarar uppgivna besvär.  

-eftersom inget samband mellan olyckan 000710 och uppgivna besvär bedöms föreligga, 

bedöms inte heller olyckan medfört något arbetshinder. Sjukskrivningen bedöms bero på 

icke-skadebetingade faktorer i sin helhet. 
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-den omfattande (icke-skadebetingade) besvärsbild som beskrivs i början på sommaren 

2004, det vill säga kort tid innan olyckan 040720, är av sådan karaktär att någon specifik 

tillkommande symtomatologi som kan tillskrivas olyckan 040720 inte går att urskilja. 

Olyckan 040721 bedöms därför inte medfört någon skadebetingad merinvaliditet.  

 

Sten Fredrikson 

Professor i neurologi 
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Bemötande av  Fredrikssons utlåtande 

Bilden av en komplex social bakgrund som Fredriksson målar upp, stämmer inte med 

verkligheten, denna bild av mig är starkt förvrängd. Jag levde ett harmoniskt liv innan 

olyckan och såg med stor glädje och förhoppning på framtiden.  Fredriksson har använt 

begreppet arbetslös på ett missvisande och vårdslöst sätt. Fredrikssons missvisande 

anspelningar på min sociala situation framförs på ett mycket kränkande sätt. 

 

Fredriksson bygger sin bedömning på felaktiga antaganden om min hälsa före första 

trafikolyckan. En orsak till detta kan vara den felaktiga journalanteckningen att mina 

anhöriga gick bort inom loppet av ett år samt en feltolkning av min sociala situation. 

 

Fredriksson framställer också felaktigt att mina besvär vuxit fram långt senare än olyckan. 

I stort sett hela symtombilden växte fram under första veckan efter första trafikolyckan. De 

akuta besvären är viktiga för att bedöma graden av våld men det tar enligt 

försäkringsbolaget och Whiplashkommissionen 2 år innan besvärsbilden slutligt vuxit 

fram vid kroniska besvär. Den 2:a olyckan inträffade 4 år efter den första. Det finns 

medicinsk dokumentation som beskriver en försämrad besvärsbild under de 2 första åren, 

främst första veckan och efter den 2:a olyckan men inte däremellan. 

 

Fredriksson framställer i sitt utlåtande att jag fått merbesvär veckorna innan den andra 

olyckan. Antingen har han inte satt sig in den medicinska dokumentationen eller så 

förtiger han trots att han är edsvuren faktiska omständigheter. 

 

Fredriksson har uteslutit alla uppgifter i journalen om mina whiplashrelaterade besvär och 

alla underökningar jag genomgått under 10 års tid. 

 

Att besvären inte finns journalförda direkt efter olyckan utan 7 veckor senare innebär inte 

att symtomen inte kan ha uppstått i och med olyckan. Vittnena kan styrka omedelbar 

förändring direkt efter olyckan men det känner ju inte Fredriksson till eftersom han inte 

lyssnat på vittnesmålen. Han borde dock ha kunnat ta del av mina utredningar där det klart 

framgår vilka besvär jag hade initialt. Flera, WAD-liknande besvär, fanns direkt efter 

olyckan men inget av dessa besvär fanns före olyckan. Konkurrerande smärtor och senare 

kortisonsprutan dolde problematiken i nacken under hösten 2000. Fredriksson hävdar att 

man inte kan göra undersökningar långt efter en trafikolycka och därvid uttala sig om 

samband. Trots det gör motpartens sakkunniga 10 år efter olyckan, utan att ens undersöka 

eller träffa mig, bedömningen att orsaken till mina besvär inte har samband med olyckan, 

stick i stäv med alla mycket omfattande utredningar jag genomgått sedan tidigare. 

 

Att olyckan inte nämns i de första journalanteckningarna beror enbart på att jag inte själv 

gjorde kopplingen till olyckan initialt utan snarare förnekade för mig själv att olyckan 

kunde få sådana konsekvenser. Dialogen med läkaren fungerade inte och att någon 

kroppslig undersökning aldrig gjordes förrän i november, tre månader efter mitt första 

läkarbesök. 

 

Enligt Fredriksson kan medicinska orsakssamband inte styrkas av läkarundersökningar 

flera år efter skadan. Hur kan han då själv göra de bedömningar han gör. 
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Dessutom säger han 

att det är icke-skadebetingande faktorer som förklarar uppgivna besvär 

att det inte föreligger något samband mellan olyckan och uppgivna besvär 

att olyckan inte medfört arbetshinder 

att sjukskrivningen bedöms bero på icke-skadebetingande faktorer 

 

Det finns ingen medicinsk dokumentation som stödjer något av Fredrikssons påståenden 

om mig. Frågan är då vad han har för stöd för sina påståenden. Samtliga medicinska 

utredningar har mot bakgrund av den komplexa besvärsbilden konstaterat att mina 

nackskador är orsakade av trafikolyckorna. 

 

Fredriksson säger att orsakssamband vid denna skadetyp inte kan styrkas av 

läkarundersökning hos andra läkare flera år efter skadan eftersom symtomatologin är av 

sådan karaktär att den kan förekomma även hos personer som inte varit med i någon 

(trafik)olycka. Han bortser då, ifrån att samtliga mina besvär debuterade under första 

veckan efter första trafikolyckan. Han säger dessutom att han inte delar andra läkares 

bedömningar, alltså gör han egna medicinska bedömningar, 9 år efter första trafikolyckan. 

Kan han göra en säkrare bedömning än de kollegor som gjorde bedömningarna efter att ha 

träffat mig och undersökt mig i nära anslutning till trafikolyckan? 

 

Fredriksson framhåller att jag har en progredierande symtombild det vill säga tilltagande. 

Redan vid mitt första läkarbesök fanns flera symtom noterade som är WAD-typiska, 

nämligen: smärtor i bröstrygg, minnesproblem, svårt att komma på vissa ord, 

hjärtklappning, svettningar, stresskänslig och yrsel. Dessutom nackstelhet med smygande 

smärtutveckling i axlar, skuldror armar samt rörelseinskränkning. Om skadorna sedan 

utvecklar sig till kroniska besvär så blir symtombilden med nödvändighet progredierande. 

Enligt gällande vetenskap och enligt försäkringsbolaget tar det upp emot 2 år innan 

besvärsutvecklingen stabiliseras. 

 

Fredriksson refererar helt felaktigt till det normala läkningsförloppet, dvs. enligt 

traumatiska principen, efter ett trauma och utesluter den kroniska besvärsbilden på samma 

sätt som övriga sakkunniga. Enligt försäkringsläkarnas resonemang verkar alla nackskador 

läka ut av sig själv. 

 

Fredrikssons slutsats blir att jag har en atypisk besvärsutveckling. Mot detta kan ställas 

Whipplashkommissionens och motpartsombudets uppfattning att man idag inte kan koppla 

en klinisk bild till en viss typ av skada vilket dock inte innebär att ställda diagnoser inte 

stämmer med mina symtom. 

 

Fredriksson säger motsägelsefullt att tidssamband inte är orsakssamband. Det är väl just 

tidssambandet som är viktigt i orsaksbedömningen. 

 

Fredriksson hänvisar till journal 2001-12-04 från MAS där man ställt diagnosen 

fibromyalgi. Han nämner inte journal från MAS neurologiska klinik 2001-10-31 och 2002-

07-03 och övriga utredningar där man konstaterat att fibromyalgin är sekundär till 
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nackskadan och att jag har efter utredningen på Neuropsyk fått diagnosen att mitt 

närminne och arbetsminne är skadat, och att det finns ett samband mellan mina kognitiva 

problem som uppstått och den trafikolyckan jag varit med om. Han förtiger dessa viktiga 

fakta som står i mina journaler. 

 

Fredriksson förbiser medvetet eller omedvetet att de medicinska utredningarna från början 

gjordes med felaktiga antaganden som utgångspunkt. 

Fredriksson inger inget förtroende då han utesluter en mängd fakta kring 

whiplashproblematiken när han gör sin sambandsbedömning i mitt fall. 

En skolad neurolog som Fredriksson borde enligt min uppfattning kunna visa sina 

kunskaper på ett mer objektivt sätt. Han inger för mig inget förtroende. Problemet är att 

han tillåts att sitta på två stolar, det vill säga han får betalt både av försäkringsbolag och är 

anställd av landstinget som professor i neurologi. Pengar tycks betyda mer än 

sanningsenlighet i dessa sammanhang. 

 

 

Neurolog Göran Hårdemark KS utlåtande 

 

Angående Carin Millfors, 480330-4320, Mål nr T290-06 

Undertecknad har i brev från Östersunds tingsrätt daterat 09107 förelagts att avge ett 

skriftligt utlåtande i målet i vilket skäl och omständigheter på vilka utlåtandet grundas 

redovisas. Jag har tagit del av allt material som inlämnats till Tingsrätten från båda 

parter. 

 

Undertecknad arbetar som medicinsk rådgivare för TryggHansa sedan 1993. Jag har 

under skaderegleringsprocessen efter olycksfallet som inträffade 000710 bedömt detta 

ärende ett antal gånger med hjälp av vid respektive tillfälle tillgängligt material. Vid 

första tillfället 020824 kunde jag konstatera att Carin Millfors (CM) i skadeanmälan 

undertecknad 000711 angett att hon inte drabbats av personskada. CM sökte inte läkare 

akut och var inte sjukskriven. Vid upprepade besök bos läkare från 000825 och framåt 

omnämndes ej olycksfallet eller symtom som enligt min mening kunde ha med detta att 

göra. I november 2000 uppkom värk i höger axel som bedömdes som 

supraspinatustendinit (en inflammation i anslutning till axelleden vilken behandlades med 

lokal kortisoninjektion), l april 2001 omnämns besvär från nacke-axlar och CM hade 

multipla tryckömma punkter på kroppen varför sk fibromyalgi misstänktes av behandlande 

läkare. Liknande misstanke hade uppkommit vid utredning hos hjärtläkare, Senare 

utredning i Helsingborg bekräftade misstanken om sk fibromyalgi. Olycksfallet fördes på 

tal första gången 010514 då det samtidigt nämndes att CM inte hade några besvär precis 

efter olyckan. Sammanfattningsvis bedömde jag 020824 att de besvär som redovisats i 

intyg frän 0203 omöjligen kunde ha samband med olycksfallet 000710 mot bakgrund av 

den uppenbarligen mycket lindriga initiala besvärsbilden och det för en 

halsryggsdistorsion helt atypiska besvärsförloppet. 

 

Vid förnyade bedömningar 030529, 040522. och 041023 har jag jnte funnit anledning att 

revidera ovanstående uppfattning. Vid bedömningen 030529 konstaterade jag att Dr 

Olzons intyg från 2002 inte var trovärdigt och att det innehöll en mängd spekulationer om 
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hjärnstamsskador, skador på kranialnerver, ryggmärgsskador mm och att det inte fanns 

några som helst belägg for att CM drabbats av sådana allvarliga skador i akutskedet. Jag 

bedömde att Dr Olzons lista med 11 olika diagnoser som skulle vara orsakade av 

olycksfallet ur trovärdighetssynpunkt talade för sig själv. 

  

Inför den nu aktuella rättegången har jag gått igen om materialet på nytt och har inte 

funnit skäl att ändra ovanstående uppfattning. Jas har utöver intyg från Dr Olzon också 

tagit del av intyg eller anteckningar från doktorerna Rudling, Wallstedt och Nyström och 

konstaterat att jag inte delar deras bedömningar i sambandsfrågan.  

 

För att samband mellan ett olycksfall med förutsättning för halsryggsdistorsion 

(nackstukning) och efterföljande besvär med högre grad av sannolikhet ska kunna 

accepteras krävs enkelt uttryck att olycksfallet som sådant har förutsättningar att orsaka 

kroppsskada (t.ex tillräckliga energinivåer)  

att tecken på kroppsskada uppkommit i samband med olycksfallet (smärta, stelhet, ömhet)  

att besvärsutvecklingen är typisk för den aktuella skadan (enligt den traumatiska 

principen med mest besvär initialt som successivt minskar) samt  

att besvären är förenliga med skada på den aktuella kroppsdelen (enligt accepterade  

och vedertagna medicinska förklaringsmodeller)  

I CMS fall föreligger ett olycksfall med förutsättningar för halsryggsdistorsion. 

Påkörningsvåldet är dock inte typiskt för s.k. whiplashskada som i allmänhet uppstår vid 

påkörning bakifrån. CM blev påkörd från sidan.  

Akuta besvär i form av smärta. stelhet, ömhet som tecken på personskada efter en 

nackstukning uppstår i allmänhet akut direkt i anslutning till olycksfallet eller inom något 

dygn. Besvären är mest uttalade initialt och brukar sedan avta. Nackstukning skiljer sig 

inte härvidlag från andra "stukningar" av andra delar av kroppen. I CMs fall är förloppet 

helt avvikande från det typiska. CM har i själva verket förnekat att personskada uppkom. 

Hon besökte inte läkare akut, var inte sjukskriven och kunde åka på semesterresa 

utomlands. Hon har trots upprepade besök hos läkare då hon sökt för diverse besvär 

under nästan ett år efter olycksfallet inte fört olycksfallet på tal eller redovisat symtom 

som med högre grad av sannolikhet kan sättas i samband med en halsryggsdistorsion. 

Således saknas i CMs fall indikation på att hon drabbats av en akut halsryggsdistorsion, 

vilket i princip är en förutsättning för kroniska besvär. Besvärsförloppet där besvär från 

nacken uppkommer först flera månader efter olycksfallet är också helt atypiskt for 

besvärsutvecklingen efter en akut skada och låter sig mycket bättre förkleras utifrån att 

CM drabbats av sjukdom, t.ex fibromyalgi  

 

I CMs fall föreligger också ett stort antal symtom redovisade i t.ex intyg från Dr 01zon 

som inte kan förklaras av en halsryggsdistorsion. Att CM t.ex skulle drabbats aven 

högersidig hjärnstamsskada vid olyckstallet utan att detta medfört allvarliga symtom som 

skulle krävt akut sjukhusvård bedömer jag som uteslutet. Inte heller finns några symtom 

redovisade från akutskedet som talar för att CM varken drabbats av en ryggmärgsskada 

med förutsättningar för påverkan på motorik-och kontroll av urinblåsa eller en 

hjärnskada av sådan grad att påverkan på minnesfunktioner etc skulle kunna bli följden. 
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Sammanfattningsvis har olycksfallet 000710 enligt min mening inte medfört någon 

medicinsk invaliditet och inte medfört: någon arbetsoförmåga. CMs besvär beror med 

klart högre sannolikhet på andra orsaker än det aktuella olycksfallet. 

Beträffande det olycksfall som inträffade 040720 som jag tidigare inte bedömt är min 

uppfattning CM som förare av personbil kan ha utsatts för en akut  halsryggsdistorsion i 

samband med att hon blev påkörd bakifrån. Omständigheter kring olycksfallet och 

anteckningar i läkarjournaler talar för att distorsionen varit relativt lindrig men 

omfattning av skador på inblandade fordon är ofullständigt redovisat. Faktorer som talar 

för att CM drabbats aven halsryggsdistorsion är att CM har i skadeanmälan undertecknad 

några dagar efter olycksfallet angett att personskada uppstod samt att hon vid besök hos 

akutläkare dagen efter olycksfallet angett att tidigare besvär ökat. Röntgenundersökning 

av halsryggen visade ingen nytillkommen skada. CM besökte också neurologiska kliniken 

på KS akut eftersom hon inte var nöjd med den tidigare bedömningen och undersöktes av 

läkare. Vid undersökning noterades nedsatt rörlighet i halsryggen och axlarna med lokal 

ömhet. Neurologisk undersökning påvisade viss kraftnedsättning i vänster hand men var 

annars u.v.a. Datortomografi av halsryggen visade inga nytillkomna förändringar. CM 

uppmanades att fortsätta med den rehabiliteringsbehandling som redan var planerad, 

För att bedöma eventuella kvarvarande besvär efter olycksfallet har journalanteckningar 

upprättade efter detsamma analyserats. I intyg utfärdat 050805 anges att en försämring 

skett till följd av olycksfallet 040720. Vid en jämförelse mellan de intyg som utfärdats 

innan det senaste olycksfallet t, ex  intyg från 2002, och efter olycksfallet t.ex, intyg från 

2005, finner jag dock ingen avgörande skillnad i besvärsbilden som klart visar att en 

försämring skett men detta är inte helt lätt att bedöma, Jag anser dock att de små 

skillnader som eventuellt finns inte bättre låter sig förklaras av det aktuella olycksfallet än 

av en försämring av det kroniska progredierande smärtlillstånd som CM lider av sedan 

tidigare.  

Stockholm 09/10/08  

 

HG Hårdemark , Överläkare  

Specialist i Neurologi  
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Bemötande av Hårdemarks utlåtande 

Hårdemark konstanterar att jag inte var sjukskriven, vilket är fel, jag blev sjukskriven på 

heltid från mitt första läkarbesök på vårdcentralen år 2000-08-25 och har så varit sedan 

dess eftersom jag blev sjukpensionerad år 2002 pga alla mina 9 whiplashrelaterade 

diagnoser. Vid upprepade besök på vårdcentralen omnämns enligt Hårdemark ej symtom 

som kan ha med olycksfallet att göra. 

 

Hårdemark konstaterar att påkörningsvåldet inte är typiskt för whiplashskada. Påståendet 

är ointressant eftersom det konstaterats av de trafikforskare som studerat huvudets och 

nackens rörelse att man inte har kunnat påvisa att det rör sig om en typ av rörelse som 

orsakar en typ av skada. Detta har även påtalats av motpartsombudet. Min skada rör sig 

om ett rotationsvåld från vänster och det är väsentligen större skada som åsamkats mig och 

det är därför jag fått en allvarlig rotatorisk whiplash/CCJ skada till följd.  

 

Han konstaterar också att förloppet för halsryggsdistortion i mitt fall är atypiskt samtidigt 

som han i förhör säger att det inte finns någon typisk besvärsbild för halsryggsdistorsion. 

Mot hans konstaterande talar mitt och mina vittnens redogörelser, liksom den medicinska 

dokumentationen. 

 

Hårdemark förnekar hjärnstamsskador, ryggmärgsskador och skador på kranialnerver. MR 

på MAS visar dock på tryck mot ryggmärgen vilket räcker för att utlösa neurologiska 

problem. Han har också förbisett diagnosen instabilitet i nivå C0-C3 vilket kan påverka 

funktionen i hjärnstammaen. Detta borde inte vara främmande för en skolad neurolog. 

 

Beträffande Hårdemarks bedömning att olyckan 2000 inte medfört någon arbetsoförmåga 

kan man konstatera att jag ju blev helt sjukpensionerad pga arbetsoförmåga utifrån 

noggranna försäkringsmedecinska utredningar. 

 

Hårdemark har hänvisat till journalanteckning från 2001-05-14 där det står att jag inte 

hade några besvär precis efter olyckan. Journalanteckningen är felaktig. Det talar ju emot 

journalanteckningarna från mitt första läkarbesök 2000-08-25. Antingen har jag 

missuppfattat husläkarens fråga eller så har det jag sagt tolkats fel av husläkaren. 

Journalanteckningarna från Limhamns Läkargrupp är, vilket påvisats, inte tillförlitliga. 

Den 21 augusti, dagen efter min sista arbetsdag bokade jag tid hos min husläkare för de 

problem jag hade och det framgår av min medicinska dokumentation att jag initialt hade 7 

WAD-relaterade besvär. Hårdemark vittnade på plats. 
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Ortoped Torbjörn Ahls utlåtande, Danderyd sjukhus 

 

2009-10-10 

 

Utlåtande i Mål T 290-06 och 1893-06, Carin Millfors  

 

Emedan jag anmodats avge utlåtande i rubricerade ärende får jag anföra följande: 

 

Jag har tagit del av de läkarintyg, journalanteckningar och annat medicinskt material som 

tillsänts mig. 

 

Bastling & Partners har en förteckning över dessa handlingar.  

Ur journalhandlingarna framgår att Carin Millfors tiden före det första olycksfallet 2000 

levt under mycket pressade sociala förhållanden. Dels har flera mycket nära anhöriga 

avlidit under loppet av något år, dels förefaller både familjesituationen och 

arbetssituationen osäker. Efter tidigare flera olika arbeten och försök till studier hade hon 

en provanställning i Malmö, en anställning som upphörde strax efter trafikolycksfallet. 

 

Det första trafikolycksfallet 2000-07-10 medförde inget akut läkarbesök. I skadeanmälan 

000711 negeras uttryckligen kroppsskada. Först 000825 uppsöker Carin Millfors sin 

husläkare, dock inte för sviter efter trafikolyckan utan p.g.a. "sedan lång tid tillbaka av 

och till känt smärtor i bröstet. 

 

Tycker detta har tilltagit något nu. Är psykiskt stressad." Den svåra sociala livssituationen 

belyses även i joumalanteckningen, Carin Millfors återkommer till samma läkare 000907, 

000911, 000926, 001026, 001113, 001121, 010108,  010212,  010312 och 010326. Vid 

inget av alla dessa läkarbesök omnämns trafikolycksfallet eller besvär som skulle kunna 

hänföras till detta. Vid besöket 001113 gällde besöket värk i höger axel sedan ett par 

dagar. Efter en noggrann undersökning ställs diagnosen supraspinatustendinit, vilket är 

ett inflammatoriskt tillstånd oftast på degenerativ basis i ett av axelns muskelfästen. 

Adekvat behandling med lokalanestesi och kortison ges. Samband med trafikolycksfallet 4 

månader tidigare kan inte med någon grad av sannolikhet misstänkas. 010312 misstänks 

ett inflammatoriskt tillstånd i leder mellan bröstbenet och revben på vänster sida. Inte 

heller detta kan relateras till trafikolycksfallet. 010326 avskriver man efter en omfattande 

hjärtutredning hjärtsjukdom. Man misstänker nu sannolikt psykosomatisk genes till 

besvären och kanske även depression, varför remiss till psykiatriker föreslås, något som 

Carin Millfors dock avböjer. 

 

Vid besök 010427 funderar Carin Millfors över om hon lider av sjukdomen fibromyalgi, en 

sjukdom som senare under 2001 kommer att bekräftas. "Vill ha en diagnos på sin värk. 

Får mer ont vid ansträngning tex då hon spelar golf, det är inte bröstsmärtorna nu som 

dominerar utan det är mer den generella värken i nacke/skuldror." Vid undersökningen 

finner man en uttalad muskulär ömhet i nacke, skuldror, armbågar, höfter och knän.  

Först 010514 omnämns trafikolyckan från 000710, d.v.s. 10 månader och ett mycket stort 

antal läkarbesök efter olycksfallet. Samtidigt anges "Hade inga besvär direkt efter 

olyckan." Härefter äger över flera års tid en successiv allmän försämring av Carin 
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Millfors besvär rum. Värken blir mer och mer generell över i stort sett hela kroppen, ben 

och fötter, uttalad trötthet, m.m. Härtill tillkommer progredierande kognitiva besvär och 

sannolikt psykosomatiska besvär såsom en grovvågig högersidig handtremor etc. 

Omfattande utredningar både för hjärtsjukdom, reumatisk sjukdom och neurologisk 

sjukdom har utfallit negativt.  

 

Sammanfattningsvis vad gäller trafikolycksfallet 000710 gäller att Carin Millfors redan i 

skadeanmälan dagen efter olycksfallet negerar kroppsskada. Hon söker inte heller akut 

sjukvård utan först efter drygt 6 veckor och då inte för besvär orsakade av 

trafikolycksfallet utan för hjärtbesvär, vilka förelegat sedan lång tid. Vid en 

sambandsbedömning bör man lägga störst vikt vid journalhandlingar och annan 

dokumentation upprättade i så nära anslutning till skadetillfället som möjligt. Enligt den 

traumatiska principen är besvär efter en traumatisk skada som mest uttalade i nära 

anslutning till traumat för att sedan i större eller mindre utsträckning förbättras över 

tiden.  

Eventuella kvarstående besvär är att betrakta som konsoliderade efter senast 1 år. 

Trafikolycksfallet var sannolikt av den digniteten att kroppsskada skulle kunnat uppstå. 

Någon sådan finns dock inte dokumenterad, varken vid tiden för olycksfallet eller under ett 

stort antal läkarbesök under de första 8 månaderna efter olycksfallet och framför allt inte 

under de forsta 2-3 månaderna då besvär relaterade till en traumatisk skada är som mest 

uttalade. Den vidare successiva besvärsutvecklingen under lång tid är inte heller 

förväntad efter en traumatisk skada utan förklaras klart mera sannolikt av en 

sjukdomsutveckling. Det finns, vilket även Whiplashkommissionen fastslagit i. sin rapport 

2005, inga symtom typiska för whiplashskador. Kroniska nack- och ryggbesvär är mycket 

vanligt förekommande i samhället och oftast utan något föregående trauma. Carin 

MilIfors har även erhållit sjukdomsdiagnosen Fibromyalgi. Det finns ingen vetenskaplig 

dokumentation som stöder tanken att fibromyalgi kan utvecklas som följd aven 

nackdistorsion. Jag finner att samband mellan trafikolycksfallet 2000 och den långt senare 

sjukdomsutvecklingen, med gravt invalidiserande generella somatiska, psykosomatiska 

och sannolikt funktionella besvär, är helt osannolik och definitivt inte klart mera sannolik. 

Övervägande skäl talar entydigt för andra förklaringar till denna besvärsutveckling än att 

den skulle vara en följd av trafikolycksfallet. 

    

Carin Millfors sjukdomsutveckling progredierar under årens lopp och blir alltmer 

invalidiserande.  

Besvärsutvecklingen är väl belyst i fortlöpande journalhandlingar och även t. ex. i 

Kristina Olzons intyg från 020311. 

Trafikolycksfallet 040720 var mycket lindrigt. Inga eller minimala skador på fordonen 

noterades.  

Det är mycket tveksamt om våldet varit av den digniteten att det förelegat förutsättning för 

bestående kroppsskada. Carin Millfors uppger dock ökande muskulära besvär i anslutning 

till olycksfallet. Detta kan naturligtvis accepteras och jag anser att det motiverar en 

sambandstid på 4-6 veckor. Vid en noggrann genomgång av de besvär som finns 

dokumenterade senare än 6 veckor efter olycksfallet kan jag inte finna att dessa märkbart 

eller mätbart skiljer sig från besvär som förelegat före olycksfallet. En viss gradskillnad 

vad gäller besvären kan ju vara svår att urskilja på grund av de uttalade subjektiva besvär 
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som finns och även fanns före olycksfallet 2004. Någon gradering av merinvaliditet är inte 

möjlig att göra och jag anser att en eventuell merinvaliditet, skulle den föreligga, helt 

drunknar i de tidigare uttalade besvären. Jag anser det även mycket sannolikt att de 

besvär som förelegat före skadan 2004 i sig har  

en inte ringa tendens till spontan ytterligare sjukdomsförsämring. Sammanfattningsvis är 

det inte klart mera sannolikt att trafikolycksfallet 2004 gett upphov till någon mätbar 

medicinsk merinvaliditet.  

Jag har även tagit del av alla utlåtanden från motpartens medicinska vittnen och jag delar 

inte deras bedömningar.  

 

Torbjörn Ahl  

Med dr. Docent i ortopedi. Överläkare 

Medicinsk rådgivare  
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Bemötande av Torbjörn Ahls utlåtande 

Kristina Olzon har skrivit att den påkörande bilen kom från vänster, sannolikt i hög 

hastighet samt att jag blev chockad och omedelbart fick smärtor i nacken. Några timmar 

senare blev nacken stel. Där står också att min bil fick skrotas. Torbjörn Ahl’s utlåtande 

om kollisionens omfattning visar med all tydlighet att han inte håller sig till sanningen. 

Han ska hålla sig till fakta det vill säga det hans kollegor skrivit för flera år sedan och inte 

förändra den sanna bilden. Utgången av målet hänger ju på vad parterna framfört. Man kan 

fråga sig vad ordet edsvuren innebär enligt Ahl’s uppfattning. Min uppfattning är att det är 

kriminellt att ändra en annan läkares uppgifter inför domstol, att inte hålla sig till fakta. 

 

Ahls bedömning av min sociala status är helt baserat på felaktiga journalanteckningar och 

delvis gripen ur luften, ingenting stämmer med verkligheten. Ahl har såvitt jag kan förstå 

uppdrag att göra en saklig medicinsk bedömning, inte att måla upp en felaktig och 

kränkande bild av min sociala status. Om det ska dras slutsatser om min psykosociala 

situation innan trafikolyckan så ska man väl utgå ifrån gjorda vittnesmål eftersom det 

saknas medicinsk dokumentation för tiden före olyckan. Jag har aldrig sökt för 

psykosociala problem i mitt liv, varken före eller efter olyckorna. 

 

Ahl har målat upp en bild av sena besvär som starkt tilltagit med tiden. Alla mina besvär 

debuterade under första veckan och utvecklades under de 2 första åren vilket är normalt. 

Enligt Whiplashkommissionen tar det minst 2 år vid WAD-grad III innan besvärsbilden 

stabiliserats (WAD är en förkortning för whiplash associated disorder). De besvär jag haft 

tidigare accentuerades och nya tillkom efter 2:a trafikolyckan. 

 

Ahl har använt uttrycket ”Efter flera olika arbeten och försök till studier”… Uttrycket är 

ägnat att skada bilden av mig som en målinriktad person. Jag har inte gjort försök till 

studier utan jag har genomfört studier med gott resultat. Uttrycket är mycket kränkande, 

lika kränkande som bilden av min sociala status. 

 

Ahl’s indirekta påstående att jag skulle haft bröstsmärtor innan olyckan är vilseledande. 

Det dunklet sagda påverkar naturligtvis domarnas bedömning. 

Jag  fick bröstsmärtorna direkt efter krocken den 10 juli 2000. 

 

Ahl framhåller att inga av mina besvär är hänförligt till trafikolyckan. Mot detta uttalande 

står whiplashkommissionens rapporter. Bland annat sägs att vid skador och 

nervrotspåverkan i nivå C0-C5 påverkas överarmspartiet och de övre cervikala delarna, 

vilket stämmer väl med min besvärsbild. Whiplashkommissionen fastslår också att besvär 

i bröst och bröstrygg och kognitiva besvär är typiska whiplashsymtom. 

Whiplashkommisionen framhåller också att det i akutskedet är viktigt att beakta 

neurologiska besvär och stresssymtom och kognitiva besvär. Ahl’s uttalandet är dessutom 

helt motstridigt min medicinska dokumentation. 

 

Ahl bortser från konsekvenserna av att jag fick en kortisonspruta hösten 2000. Sprutan 

bedövade ju mina smärtor/värk under hösten-våren vilket kan utläsas av min journal. Den 

slutade verka under senare delen av april vilket medförde att jag började uppleva smärtan i 

nacke och skuldror på nytt. 
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Ahl skriver också felaktigt att det inte finns någon vetenskaplig dokumentation som stöder 

tanken att fibromyalgi kan utvecklas som följd av nackdistorsion. 

 

Professor Jan Lidbäck har ingående beskrivit kopplingen mellan fibromyalgi och 

nackskador och konstaterat att det är vanligt att nackskadade utvecklar fibromyalgi. 

 

Att fibromyalgi utvecklats sekundärt till mina whiplashskador förklarar den generella 

smärtbilden. Smärtbilden som följde efter första trafikolyckan var lokaliserad främst till 

höger sida i axel, skuldra och arm samt i höger öra och käkled. Dessutom var rörligheten 

på höger sida inskränkt och höger arm hade kraftig tremor. Detta stämmer med de 

radiologiska fynden och förklaras snarare av ryggmärgspåverkan höger sida vid C5 än av 

fibromyalgi speciellt med tanke på den hastiga utvecklingen under de första veckorna. 

Fibromyalgi är känt för att växa fram långsamt efter ett trauma och är således inte primärt 

orsaken till mina besvär utan en följd av olyckan. 

 

Enligt Ahl berodde min tremor, skakningar i höger hand på psykosomatiska besvär. Mot 

detta talar min medicinska dokumentation enligt vilken tremorn är neurologiskt betingad, 

besvärsdebuten för tremorn/skakningarna började direkt efter krocken och försvann efter 

nackoperationen hos Åke Nyström. Samtidigt försvann också fibromyalgin. 

 

Ahl skriver att kroppsskada inte finns dokumenterad under de första 8 månaderna. Ahl 

klassar i detta sammanhang tydligen inte neurologiska skador som kroppsskador. Han 

flyttar därmed fokus från alla de WAD-liknande symtom som finns redovisade redan från 

2000-08-25. Sjukdomsutvecklingen kom inte långt senare utan uppstod i direkt anslutning 

till olyckan. 

 

Enligt Ahl är ”tiden för besvär att konsolideras senast 1 år”. Enligt försäkringsbolaget är 

det 2 år och enligt Whiplashkommissionen minst 2 år vid WAD-grad III. Ahl kanske 

refererar till en vanlig stukning av en fot. 

 

Ahl säger, vilket också är vilseledande, att nack- och ryggbesvär är vanligt i befolkningen. 

Han undanhåller dock att det inte finns många i befolkningen som från att ha varit 

kärnfriska plötsligt får en sådan komplex symtombild efter en trafikolycka och som helt 

stämmer med Whiplashkommissionens rapporter. Han undanhåller också information om 

instabilitet i halsryggen det vill säga CCJ-skada samt alla neurologiska symtom. 

 

Ahl skriver att Whiplashkommissionen fastslagit i sin rapport att det inte finns några 

typiska symtom för whiplashskador. Detta är helt fel. Whiplashkommissionen säger att 

man idag inte kan koppla en klinisk bild till en viss typ av skada. Symtomen och den 

komplexa besvärsbild som nackskadade har är specifik för de diagnoser som Kristina 

Olzon ställt och stämmer helt med min besvärsbild och med de besvär/symtom som 

beskrivs av Whiplashkommissionen. Om man ska tolka Whiplashkommissionens rapport 

så som Ahl framhåller den så kan man inte heller använda den traumatiska principen eller 

avgöra om en besvärsutveckling är atypisk!!!! 
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Ahl anför i sitt yttrande att han efter noggrann genomgång finner att de besvär som finns 

dokumenterade efter olycksfallet 2004-07-20 inte märkbart eller mätbart skiljer sig från 

besvär som förelegat före olycksfallet. Hur kan han 5 år efter olyckan konstatera detta. 

Han verkar inte ha läst all medicinsk dokumentation. Det framgår klart att jag fått tinnitus, 

käkproblem, blefarospasm, domningar, ökad yrsel och balansproblem samt förvärrad 

smärta. 

 

Den fjärde försäkringsläkaren Anders Ekelund Ortoped St Görans sjukhus har inte 

inlämnat något skriftligt yttrande. Däremot har han vittnat muntligt via telefonlänk, ej 

videolänk, från London. Även han har ljugit och förtigit sanningen. Han framställer sig 

bland annat som medicinskt ansvarig för nackskadepatienter på S:t Görans sjukhus. I 

själva verket är han ortoped och arbetar med armar upp till och med skuldror. Han lämnar 

således inte en korrekt bild av sitt ansvarsområde och kompetens inför domstolen. Han 

uttrycker dessutom sitt ansvarsområde på ett luddigt sätt. 

 

Enligt E-post från motpartsombudet till mitt ombud den 24 september 2009 har 

motpartsombudet strax före förhandlingarna efter bästa förmåga renskrivit de muntliga och 

skriftliga yttrandena från Göran Hårdemark och Anders Ekelund. Hur vet domstolen och 

motparten att sammanställningen är korrekt återgiven. Är detta tillåtet?  
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Mina slutsatser 

Motpartens sakkunniga gör bedömningar som strider helt mot förnuft och logik. I flera 

stycken är det rena lögner som levereras av motparten. I många fall förtiger motpartens 

sakkunniga fakta som dom utan tvekan känner till. 

 

De specialister jag åberopat som vittnen uttalade sig efter tingsrättsförhandlingen och 

uttryckte att dom skämdes å sina kollegors (försäkringsläkarnas) vägnar. 

 

De WAD-liknande symtom som beskrivs i journalen den 25 augusti år 2000 härstammar 

utan minsta tvivel från trafikolyckan 7 veckor tidigare. Det finns ingen annan rimligare 

förklaring. Innan olyckan var min hälsa i alla avseenden mycket god vilket styrks av mina 

vittnen och det finns inga belastande journalanteckningar för tiden innan olyckan. Jag var i 

snitt sjukskriven 10 dagar per år sedan 1985. I denna sjukskrivning ligger då vård av sjuka 

barn. 

 

Jag har fram till olyckan levt ett lyckligt och harmoniskt liv. 

 

Motpartsombudet har i sammanställning över diagnoser, aktbilaga 143, framhållit att 

diagnoserna som fastställts av 9 kunniga specialister inom nackskadeområdet, i 

omfattande medicinska utredningar, är felaktiga. Han har också levererat en mängd osanna 

partsutsagor vilket jag bemött i min analys av tingsrättsdomen. 

 

Visserligen är det juristen, ytterst domaren, som bedömer om det föreligger ett sådant 

samband som ersättningsreglerna kräver, men domaren är trots allt lekman på medicinens 

område, och behöver hjälp från olika sakkunniga experter. Juristerna har dock ansvaret för 

att väga framlagda bevis emot varandra och göra sannolikhetsbedömningar utifrån detta. 

Domstolarna, som saknar medicinska kunskaper, tror att läkarna är ärliga specialister och 

att de gör sakliga och opartiska bedömningar och accepterar försäkringsläkarnas utsagor 

och lägger dessa till grund för sina domar hur osannolika utsagorna än är. 

 

Det här visar tydligt att domstolarna inte kan lita på försäkringsbolagens utsagor utan att 

domstolarna måste vara mycket försiktiga om de frångår en behandlande specialistläkares 

intyg, speciellt när läkaren skrivit under intyget på heder och samvete. 

   

Det här skall inte vara några nyheter för domare som nästan dagligen arbetar med att pröva 

trovärdigheten i försäkringsläkares utsagor, men tyvärr verkar ingen förstå eller vilja 

förstå. Försäkringsbolagen erkänner att de arbetar så att de har flera läkare som säger 

samma sak, därför att de vet att ju fler som säger samma sak, desto mer trovärdigt blir det. 

 

Av domen går det tyvärr inte att utläsa hur domstolen vägt allt mitt medicinska 

faktaunderlag gentemot motpartens antaganden, antaganden som helt saknar stöd i 

dokumentationen. Motparten säger till och med i sin plädering att mina besvär kan bero på 

något man inte vet. 

 

Till grund för den juridiska bedömningen av orsakssambandet låg en omfattande 

medicinsk dokumentation från en lång rad utredningar. En fråga som uppkommer då är 
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vilka handlingar och uttalanden som borde vara mest trovärdiga i en rättegång, de som 

baserar sig på en mer ingående undersökning av den skadelidande i nära anslutning till en 

skadehändelse eller de som utformas av arvoderade medicinska rådgivare som gör 

bedömningar på uppdrag av ett försäkringsbolag långt efter olyckan, medicinska rådgivare 

som aldrig träffat mig och som inte har en fullständig anamnes framför sig. I 

domstolsförhandlingen väger den muntliga framställningen tungt vilket leder till att den 

som är bäst på att argumentera vinner flest poäng oavsett om det som sägs är förankrat 

eller ej och oavsett om argumenten bygger på lögner och förtiganden av fakta eller ej. Vad 

som står i den medicinska dokumentationen blir av underordnad betydelse vilket innebär 

att domstolen inte gör en saklig bedömning. 

  

Docent Åke Nyström med mångårig erfarenhet av nackskador, som jag anlitat och som 

dessutom opererat mig, har efter genomgång av mitt medicinska underlag kommit fram till 

följande:  

”Sambandsfrågor avgörs genom en bedömning av närhet i tid mellan trauma och 

uppkomst av symptom, samt genom om symptomen kan förklaras av traumat respektive på 

annat sätt. I det aktuella ärendet föreligger ett nära tidssamband mellan skada och 

symptom. Vart och ett av de enskilda problem som tillsammans utgör CM’s smärtsyndrom 

har utan undantag beskrivits i den vetenskapliga litteraturen som ett uttryck for 

whiplashskada. Någon alternativ förklaring har inte framkommit genom de utredningar 

som har genomförts under sjukperioden, eller föreslagits av försäkringsbolagets 

respektive CM:s läkare. CM:s kroniska smärttillstånd har sålunda med till visshet 

gränsande sannolikhet uppstått helt och uteslutande till följd av skador i samband med 

trafikolyckan 2000-07-10.” 

 

Neurokirurg Lars Wallstedt KS har kommit fram till följande: 

” Den samlade bedömningen, med stöd av evidensbaserade data, gör det möjligt att hävda 

att det är klart större sannolikhet för att Carin Millfors´ nuvarande situation inte skulle ha 

förelegat trafikolyckorna förutan. Den nedsatta arbetsförmågan är helt betingad av följder 

till trafikolyckorna.” 

 

Plötsligt började det gå upp för mig att Tingsrättens dom inte var helt okontroversiell, nej 

den innehöll en mängd sakfel och försäkringsläkarnas utsagor innehöll en mängd 

osanningar. Motpartsombudet hade dessutom strax före huvudförhandlingen tillskrivit 

Tingsrätten och påstått att jag led av psykosociala besvär som var orsakade av händelser 

innan trafikolyckan. Det finns ingen, absolut ingen, medicinsk dokumentation som stödjer 

detta. Det är helt och hållet ett antagande från motpartsombudet som har givits digniteten 

medicinsk utredning av både Tingsrätten och senare Hovrätten. Tvärtom står det i de 

medicinska utredningarna efter olyckan att jag inte hade några psykosociala besvär. Det är 

uttalandena från motparten som legat till grund för domen, inte den medicinska 

dokumentationen. Vad mina medicinska utredningar och vittnen säger framgår inte av 

domen eftersom domstolen uttryckligen anser att det inte är relevanta uppgifter. 

 

Jag tänker här beskriva några ställningstaganden Tingsrätten gjort. 
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 Jag kryssade inte i rutan för personskada i skadeanmälan. Det har motparten och 

domstolen tagit som en intäkt för att jag inte var skadad. Hur skulle jag kunna 

avgöra om nacken skadats när jag i början bara uppfattade problemen i nacken som 

nackspärr. Det fanns ingen ruta för upplevda besvär att kryssa i vilket hade varit mer 

adekvat. 

 

 Jag gick inte till läkare förrän sex veckor efter första olyckan. Jag drog på det i det 

längsta för jag hoppades att mina besvär skulle gå över. Dagen efter olyckan åkte 

jag på en sedan tidigare inbokad semesterresa till Grekland. Jag trodde att mina 

besvär skulle gå över om jag fick lite vila men istället började en mängd besvär ge 

sig till känna under semestern. Förutom att jag hade känningarna i nacken/stelhet 

fick jag yrselanfall när jag gick i närheten av vågorna på stranden, jag hade 

huvudvärk, jag var ljus- och ljudkänslig, jag tålde inte solljuset eller ännu värre ett 

glas vin så jag låg hela tiden på mitt rum med gardinerna fördragna. När jag kom 

hem efter semestern hade mitt tillstånd försämrats men jag måste upprätthålla 

ställningarna på jobbet, mina kollegor och min chef hade gått på semester. Jag hade 

dessutom en provanställning så jag var angelägen om att göra mitt yttersta. När min 

chef kom tillbaka efter semestern upptäckte hon att jag inte fungerade som förut i 

mitt jobb. Så enkla saker som att sätta på datorn eller att faxa och kopiera dokument 

klarade jag inte av längre. Jag hade börjat få en mängd problem under sommaren. 

Jag blev av denna anledning uppsagd vilket också senare intygades av min 

arbetsgivare. Först då förstod jag att det var något allvarligt fel så jag bokade tid hos 

min husläkare, men det fanns ingen ledig tid förrän den 25 augusti. Det finns därför 

inga journalhandlingar som beskriver symtomutvecklingen de första sex veckorna 

men jag har under ed beskrivit vad som hände under dessa veckor. 

Motparten och domstolen har använt en förenklad förklaringsmodell för vad som 

händer vid stukning av fot- och handled för att konstatera om samband föreligger 

mellan besvären och trafikolyckan, den så kallade ”traumatiska principen”. Enligt 

den traumatiska principen har man som mest ont efter en stukning inledningsvis 

samt att problemen avklingar under den närmaste veckan. Denna förklaringsmodell 

är tillämpbar vid enklare nacktrauman men definitivt inte i mitt fall. Både motparten 

och domstolen förbiser att en stukad nacke omfattar det centrala nervsystemet där 

bland annat hjärnstammen ingår. För att belysa komplexiteten i nacklederna vill jag 

hänvisa till begreppen ”övre nackleden” och ”nedre nackleden” i Wikipedia. 

 

Trots att det saknas medicinsk dokumentation för att kunna bedöma min 

besvärsutveckling under de första sex veckorna har motparten och domstolen 

kommit fram till att jag inte följde mönstret som vid stukning av en fot- eller 

handled. Min besvärsutveckling var enligt motparten atypisk eftersom besvären inte 

avklingade efter en vecka i enlighet med den traumatiska principen. I själva verket 

var min besvärsutveckling, vilket jag muntligen förklarade i Tingsrätten, typisk för 

personer som får en kronisk besvärsbild efter ett nacktrauma. Detta stöds även av 

Whiplashkommissionen’s slutrapport (kommissionen tillsattes på initiativ av 

försäkringsbolagen) som dessutom säger att det tar 2 år innan en kronisk besvärsbild 

efter ett nacktrauma stabiliserats, symtomen kan förvärras och nya symtom kan 

dyka upp under läkningsprocessen. Motparten säger att läkningsprocessen endast tar 
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2 månader vilket är orealistiskt eftersom vävnad successivt dör i skadeområdet på 

grund av blödningar och förslitning. Det bildas ärr kring nerver som kommer i kläm 

och genererar smärta som i sin tur förstärker tidigare besvär eftersom det blir en 

översignalering i hjärnan. Denna läkningsprocess tar betydligt längre tid än 2 

månader vilket är typiskt för de som råkat ut för kroniska nackskador. 

 

Vid all skadereglering är försäkringsbolagen mycket noggranna med bevisningen 

men inte när det gäller nackskador, då räcker det med starkt förenklade 

förklaringsmodeller och dåligt underbyggda antaganden utan verklighetsförankring 

för att bedöma ett orsakssamband. 

 

 Av det hela framgår med all önskvärd tydlighet hur motparten medvetet för 

Tingsrätten bakom ljuset. Tingsrätten förmår inte att bedöma motpartens 

antaganden och påståenden korrekt trots att det i detta avseende varken är fråga om 

juridiska spörsmål eller om medicinska spörsmål. Det är i detta fall mer en fråga om 

ren logik, Tingsrätten borde kunnat inse att motparten saknade grund för sina 

påståenden. Den som uppträder mest förtroendeingivande och aggressivt inför 

domarna har dock störst chans att vinna målet oavsett om det som förs fram bygger 

på faktiska förhållanden eller inte. Kravet på ed inför rätten är verkningslöst. 

 

Tingsrätten fann således mot bakgrund av motpartens antaganden att något samband 

inte förelåg mellan besvären och min trafikolycka. 

 

 Mitt vittnesmål och förhören med mina vittnen har av Tingsrätten bedömts ha ringa 

värde eftersom det gått 9 år sedan olyckan. I själva verket är det motparten och 

rättsprocessen som orsakat tidfördröjningen. Ska jag bli lidande av det? 

 

 Vid mina två första läkarbesök finns noterat sju whiplashrelaterade besvär men 

enligt domstolen finns det bara ett, minnessvårigheter. Domstolen går till och med 

så långt att den utifrån sitt konstaterande att jag inte följer den traumatiska principen 

ifrågasätter om jag över huvud taget har en whiplashskada. 

 

 Mina journalanteckningar från första läkarbesöket innehåller flera missvisande 

uppgifter. Att journalanteckningarna inte är korrekta framgår tydligt av mitt 

vittnesmål. Dessa journalanteckningar och journalanteckningarna fram till 

tidpunkten strax innan jag fick diagnosen whiplashskada, det vill säga endast det 

som rör hjärtutredningen, har Tingsrätten tagit fasta på. Alla journaluppgifter som 

innehåller diagnosen whiplashskada har domstolen lämnat utan avseende. Av 

tingsrättsdomen framgår således inte att jag fått diagnosen whiplashskada. 

Tingsrätten har i sammanhanget dessutom feltolkat praxis enligt Högsta Domstolen 

och sagt att journalanteckningar generellt har högt bevisvärde, högre än mina 

vittnesmål. Vad Högsta Domstolen i själva verket säger är att journalanteckningar 

kan vara behäftade med betydande osäkerhet. 

 

 Enligt praxis utformad av Högsta Domstolen ska vittnesmål generellt väga tyngre än 

partsinlagor. Tingsrätten har gjort tvärsom. 
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 Tingsrätten reflekterade inte över varför jag plötsligt, omedelbart efter första 

trafikolyckan, fick en så omfattande besvärsbild som till 85 % stämde med ställda 

diagnoser det vill säga postkommotionellt syndrom, posttraumatiskt syndrom och 

cervikalt syndrom. Diagnoser typiska för instabilitet i nacken (CCJ-skada) och som 

inte går att förväxla med någon annan besvärsbild på grund av sin komplexitet. I 

denna besvärsbild finns också fibromyalgi som i mitt fall är sekundär till olyckan. 

Endast 20 % av besvären kan dock förklaras av fibromyalgi. I princip satt huvudet 

löst på mig, ett livshotande tillstånd. Före olyckan var jag helt arbetsför och efter 

olyckan helt arbetsoförmögen. 

 

 Tingsrätten tog inte hänsyn till att jag blivit av med min fibromyalgi, tremor i höger 

arm och återfått rörlighet i armar, axlar och huvud efter tiggerpunktoperationen i 

nacken, 2006, där man frilade nerver som kommit i kläm i samband med 

trafikolyckan. Tingsrätten gjorde istället en egen medicinsk bedömning, utan något 

som helst stöd i medicinsk dokumentation, att min fibromyalgi och mina 

minnesproblem utlösts av en livskris på grund av att mina föräldrar och min bror 

gått bort året (i själva verket 3 år) innan första trafikolyckan, bortgångar som var 

väntade och som jag sörjde på ett helt naturligt sätt precis som alla andra gör. Denna 

bedömning gjorde Tingsrätten trots att en neuropsykiatriker ett år efter första 

trafikolyckan drog slutsatsen att mina kognitiva problem mycket väl kunde härröra 

från trafikolyckan och att jag inte var deprimerad. Tingsrätten som inte ska göra 

egna medicinska bedömningar skriver i domen att minnesproblem som bekant kan 

uppstå av depression. Någon sådan slutsats har inte dragits vid någon av de 

medicinska utredningar som jag genomgått. Den kognitiva svikt jag fick efter 

trafikolyckan är intimt förknippad med nacktraumat. Det största misstaget 

Tingsrätten gör vid denna bedömning är att inte titta på hela den komplexa 

symtombilden utan endast en liten del av den. 

 

 Att jag som nackskadad har sänkt beviskrav spelar inte någon större roll eftersom 

kommunikationen mellan läkare och jurister inte fungerar. Varför begärde domaren 

aldrig klarlägganden? Var allting solklart eller hade Tingsrätten redan bestämt sig 

innan förhandlingen? Satte domaren sig någonsin in i hela min akt? 

 

Listan kan göras mycket längre men jag nöjer mig med att konstatera att nästan inget av 

det som står i domen är korrekt. Jag har sammanfattat detta i ett dokument på 36 A4-sidor 

där jag också går igenom de muntliga utlåtandena från de medicinska rådgivarna och 

motpartsombudet. Domen bygger i slutänden enbart på bristfälligt underbyggda 

antaganden. Domstolen har inte förmått väga motpartens indicier mot det medicinska 

underlag jag lämnat vilket leder till slutsatsen att medicinskt komplicerade frågor inte bör 

hanteras i vanliga domstolar. 

 

En besvärande omständighet som inte blivit beaktad av domstolen är att mitt bevismaterial 

förvanskats. Bland annat har en blodflödesmätning från MAS förvanskats enligt nedan. 
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Den vänstra bilden är originalet och den högra är en kopia som av försäkringsbolaget 

stämplats med ordet original Den gröna färgen i originalet indikerar skador i hjärnan. Den 

förvanskade högra bilden av blodflödesmätningen är helt utan nyanser/färger. 

 

Dessuotm har överstrykningar gjorts på ett flertal kopior av viktig sjukjournaltext (se 

bilagt exempel från Staywell AB på sid ……), text som därmed inte går att läsa. 

 

När jag granskade domen började det stå klart för mig att domstolen blivit förd bakom 

ljuset med hjälp av lögner och förtiganden av fakta från motparten, vilket kan 

brottsrubriseras som mened alternativt osanna partsutsagor. 

 

Motpartsombudet hävdade exempelvis att jag kunde spela golf trots skadorna. Vad jag 

berättade i Tingsrätten var att jag försökte spela golf men att det inte gick på grund av 

skadorna, det finns inspelat från förhöret, men domstolen tog fasta på vad 

motpartsombudet sade. En advokat som är edsvuren får inte ljuga eller förtiga något i 

rätten. Samma sak gäller de medicinska rådgivarna (försäkringsläkarna), eller? Förfarandet 

hos motparten borde inte vara okänt för domare som nästan dagligen arbetar med att pröva 

trovärdigheten i försäkringsläkares utsagor, men tyvärr verkar ingen förstå eller vilja 

förstå. 

 

Försäkringsläkare använder sådana saker de konstruerat själva som Quebec Task Force, 

72-timmarsregeln, den traumatiska principen, försäkringsbolagens whiplashkommission 

m.m. som normer för bedömning i skadeärenden. Att skapa sådana normer är olika försök 

att skapa en medveten diskriminering av funktionshindrade personer, vilket måste 

bekämpas med alla tillgängliga medel.  

Att bedöma fysiska skador efter olyckor som besvär orsakade av psykiska sjukdomar och 

problem är ett av försäkringsläkarnas standardbeteenden och ett led i en medveten 

diskriminering. 
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De medicinska rådgivarna avfärdar systematiskt de vårdmetoder som tillämpas utomlands 

och som jag genomgått, metoderna saknar enligt rådgivarna vetenskaplig evidens. 

Tingsrätten köpte detta. Vad de medicinska rådgivarna inte sade var att mer än hälften av 

svensk sjukvård, enligt SBU, vilar på metoder som saknar vetenskaplig evidens. 

Domstolen krävde däremot inte att försäkringsbolaget skulle basera sina utlåtanden på 

vetenskap och evidens. Om metoderna följer vetenskap och beprövad erfarenhet eller inte 

saknar dock enligt min uppfattning betydelse. I mitt fall har den vård jag fått utomlands 

och som bygger på flera års erfarenhet bevisligen resulterat i avsevärda hälsoförbättringar 

vilket negligerats av domstolen. Förbättringarna från min första nackoperation 2006 

framgår av dokumentation från Nebraska Universitetssjukhus som beskriver besvärsbilden 

före respektive efter operationen och som visar på en signifikant förbättring. Dessa 

dokument har Tingsrätten haft tillgång till. 

 

De medicinska rådgivarna ansåg att min besvärsutveckling var atypisk. Det resonemanget 

går inte att föra eftersom det finns olika skademekanismer vid ett nacktrauma som leder 

till olika besvärsutveckling. Därför är den så kallade traumatiska principen alltför generell 

och inte tillämpbar på kroniska nackskador. Den borde alltså inte ha legat till grund för 

Tingsrättens bedömning. 

 

Inte någonstans pekar motparten eller domstolen på att jag fått diagnosen 

whiplashskada/nackskada av samtliga de specialister som undersökt mig. Bland de krav 

som måste ställas på en advokat i en rättssal och för den skull också av domstolen är 

saklighet. Det krävs ju ingen större skicklighet av en advokat om han tillåts ljuga och 

undanhålla fakta. Det märkliga är att också domstolen tillåter sig gör andra medicinska 

bedömningar än vad professionell vård tidigare har gjort speciellt som det sker så långt 

som 10 år efter skadehändelsen och utan klinisk undersökning. En stor mängd osanningar 

förvandlas till sanningar i domstolen. Jag kände mig som ett brottsoffer. Jag kan inte 

undgå att reflektera över att endast 10% av de nackskadade vinner sin talan. Av dessa 10% 

är det få som får ut vad dom begärt av försäkringsbolaget eftersom ombuden förhandlar 

ned summan i en förlikning. Ersättningen till den skadelidande riskerar till och med att bli 

långt mindre än arvodena som ombudena fått av klienten. Vinnarna i detta spel blir 

försäkringsbolagen, försäkringsläkarna och ombuden. Den skadelidande blir den store 

förloraren även om han/hon lyckats påvisa att besvären till 100% beror på olyckan. 

 

 

Det saknas stringens, logik och underlag för de resonemang som Tingsrätten, Hovrätten 

och motparten för. Resonemangen bygger på felaktiga utgångspunkter. Den fullständiga 

frånvaron av objektivitet hos motparten och domstolarna visar att rättssystemet inte 

fungerar. Den efterkonstruerade bilden av min hälsa innan första olyckan och den 

snedvridna återgivningen av journaltext från såväl vårdcentralen som MAS tillsammans 

med en bevisvärdering som har allt annat att önska visar en skrämmande bild av 

rättsväsendet. Innebörden av domsluten är att domarjäv sannolikt föreligger eftersom 

domslutet inte kan upplevas som rättvist. Saken förbättras inte av att motparten begår 

mened. Den bild som domen speglar av mig saknar helt verklighetsförankring. Domen blir 

som en felaktig ID-handling för mig, den ska ju återspegla det sanna eftersom den är en 



 63 

produkt av rättssystemet. Det är ju självklart att nästa instans eller utomstående som tar del 

av domen får en felaktig bild av vad som hänt. 

 

Till detta kan också läggas att ett av mina vittnen, som opererat mig , inte fick utveckla sin 

talan utan avbröts av såväl domare som motpartsombud under sitt anförande fastän han åkt 

hela vägen från USA till Sverige för att vittna för mig. 

 

Något som jag många gånger reflekterat på efter tingsrättsförhandlingen är att mitt ombud 

avrådde mig ifrån att åberopa mina dagboksanteckningar från tiden från olyckan och hela 

tiden därefter. 

 

Den stress sjukvården utsätter nackskadade för när de inte ställer ordentliga diagnoser och 

gör ordentliga undersökningar och den hantering försäkringsbolag utsätter nackskadade 

för påverkar hälsan och därmed hela smärtsyndromsutvecklingen på ett negativt sätt. 

 

Det förefaller som om försäkringsläkarnas, eller som dom hellre vill kalla sig medicinska 

rådgivarna eftersom dom inte vill lyda under Socialstyrelsens tillsyn, egna attityder till 

människor styr deras agerande. När de medvetet diskriminerar försäkrade för att tjäna 

försäkringsbolagens syfte och därmed konsekvent nedvärderar de skadelidande personerna 

drar de igång en försämring hos de försäkrade som påverkar deras skade- och 

sjukdomsutveckling samt återhämtning. Denna kränkning har ett negativt inflytande på 

självkänsla och välbefinnande och har visat sig ha en bestående effekt som komplicerar 

livet långt efter att de akuta händelserna inträffat. Det är viktigt att man kan få ”landa” i 

sin skada och acceptera den man blivit efter skadan, utan att motarbetas, diskrimineras och 

kränkas. Min självkänsla säger mig ändå att jag ska kämpa vidare. 

 

Vid skadereglering ska principen ”sak före person” gälla men försäkringsläkarna kastar 

om begreppen och sätter person före sak, vilket är ett mycket vanligt beteende har jag 

förstått.  

 

Min resa till Tingsrätten kostade mig 350.000 kronor för motpartsombudets kostnader, 

samt 240.000 kronor för mitt eget ombud (dom i Östersunds Tingsrätt den 12 november 

2009 i mål nr T290-06 och T1893-06). Mitt rättskydd i trafikförsäkringen var nu 

förbrukat. 
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Jag måste komma vidare 

Vid allvarligare kroniska nackskador är nacksmärtor ofta bara en försvinnande liten del av 

hela symptomkomplexet. TOS- och CCJ-skador är både neurologiska skador och 

skelettskador och ligamentskador, hela skadebilden är mycket omfattande som ger en 

mycket mångfacitterad bild av symtom/besvär. Jag börjar ana att jag har en större skada än 

vad jag först trott och jag måste få detta bekräftat. 

 

Strax efter Tingsrättens dom fick jag via Nackskadeförbundets hemsidor veta att det finns 

kompetens både för att diagnostisera och åtgärda nackskador utomlands. Eftersom yrseln 

och balansen bara förvärrades hela tiden, jag kunde falla omkull så fort jag vred lite på 

huvudet och snubblade över mina egna fötter, så tog jag kontakt med Bert Magnusson på 

Nackskadeförbundet vilket resulterade i många, långa samtal och han gav sig verkligen tid 

att lyssna på alla mina problem, vilken människa och vilken empati. Han vägledde mig nu. 

Han föreslog att jag skulle åka till specialister på röntgen av nackskador i Norge och 

Finland vilket jag bestämde mig för att göra. Där finns kompetens att uttyda radiologiska 

undersökningar samtidigt som det finns skickliga manualterapeuter. 

 

2010 01-08 Besök röntgen Dr med.habil. Trond Stokke Oslo 
Jag tog flyget till Oslo och genomgick en C-båge, vanlig slätröntgen, nu fick jag en 

förklaring till mina tillstånd, äntligen, det kändes som en befrielse. Mina diagnoser blev: 

Rotatorisk atlantoaxial subluxation (rotatoriska skador i övre halsryggen), atlantoaxial 

instabilitet pga sviktande funktion i ligamenten, cervicala facettledsartroser, instabilitet i 

C3/4/5 och förskjutning av hö käkled. Diagnosen tillsvidare blev en WAD IV (en allvarlig 

nackskada med neurologiska besvär). 

 

Nu visste jag med säkerhet att jag också borde göra en FMRI, magnetröntgen, för att 

kunna se om jag även hade skador högre upp och få bekräftelse på att jag verkligen hade 

dessa skador. Därför beslutade jag att också åka till Finland eftersom det finns en skicklig 

radiolog där speciellt inriktad på nackskador. Det finns en vetenskaplig studie kring deras 

verksamhet. 

 

2010-02-02 Besök Vantan Magnetti Radiolog Raija Mikkonen i Finland. 

Funktions MRT av halsrygg med 1,5 tesla magnetkamera. Detta är en rörelseröntgen där 

huvudet vrids i olika ställningar och den pågick i 2 dagar. Man kom här fram till samma 

resultat som i Norge men även att den högra C0/C1 leden har vidgat sig vilket medför 

distension i leden. Det finns ärr på dens där den vänstra alarligamenten är fäst. Detta tyder 

på distension av ligamentfästet. Pga av detta är dens förskjuten mot höger och det finns 

rotatorisk dysfunktion i atlantoaxiala lederna vid sidoböjning. 

 

Rotationen mellan C0-C2 är inskränkt och rotationen i hela halsryggen är också inskränkt. 

Det finns också atrofi i de djupa musklerna i halsryggen. 

 

Detta var mycket intressant eftersom bägge röntgenundersökningarna visade på exakt 

samma skador. Det togs totalt 623 bilder i många olika lägen, det var jobbigt speciellt 

eftersom jag har klaustrofobi så kändes det extra jobbigt. 
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Dr Gunilla Bring som forskat kring nackskador har uttalat att ”Initialt behöver en 

whiplashskada inte orsaka den drabbade några smärtor, eftersom det inte finns några 

smärtreceptorer i de aktuella strukturerna, och vid lindrigare skador i strukturerna är 

besvären övergående och den drabbade blir helt återställd. Däremot visar forskningen att 

kronisk instabilitet i den övre halsryggen orsakar störningar i hjärnstammen, 

ryggmärgspåverkan, och den leder till progredierande besvär, d.v.s. besvären blir, med 

tiden, fler och svårare. De symptom som patienter med kronisk instabilitet i den övre 

halsryggen uppvisar är bl.a. att de har spridda smärtsyndrom i muskler och muskelfästen, 

värk i nacken, smärtor mellan skulderbladen och/eller i ländryggen, migränliknande 

huvudvärk vars attacker kan vara flera dagar, smärta bakom ögat, smärta i och/eller runt 

örat, yrsel med tillhörande balansproblem och störningar i finmotoriken såsom bl.a. 

fumlighet.”  

 

Nu började jag förstå allvaret med mina skador och hur allting fungerade. Jag har ju gått 

omkring med en livsfarlig skada alltsedan krocken år 2000. Varför har ingen förstått detta 

och lyssnat på mina vädjanden att göra mig frisk igen. 

Nu återstår bara att få ytterligare hjälp. Vem kan nu operera denna sortens skador? 

Eftersom jag hade fått röntgenutlåtandena från Finland på en CD så skickade jag den 

vidare till Spinecenter i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala, 

Strängnäskliniken och Karolinska sjukhuset Neurokirurgen Solna med en vädjan om dom 

kunde operera mig. Jag fick i samtliga fall ett nekande svar, ingen kunde hjälpa mig och 

jag fick ingen förklaring till varför dom inte kunde hjälpa mig.!! Jag blev väldigt ledsen 

och rent ut sagt förbannad. 

 

Nu hade jag fått betala allt detta själv, en kostnad på 30.000kronor, men fortfarande ingen 

hjälp i den svenska sjukvården. Vad är det för samhälle vi lever i, jag vill ju bara få hjälp 

till ett normalt liv. 

 

Vilken lättnad att jag har Bert Magnusson på Nackskadeförbundet som kan vägleda mig 

genom denna djungel av problematik, utan honom vet jag inte vad jag skulle gjort. Han 

lyssnar och ger goda råd och vägledning, eftersom han själv gått igenom samma sak. Han 

är enormt kunnig på detta område. 

 

Jag får rådet att skicka kopiorna på CD bilderna från röntgen och även utlåtanden och 

intyg sedan tidigare år till Neurokirurg Dr Abbas Montazem i Iran. Jag ville nu bli 

opererad och ställde frågan till honom om han kunde göra det. Vad är väl pengar värt mot 

att kunna få sin hälsa tillbaka! Denna underbara och förstående läkare som har opererat 

400 skadade personer som kommit till honom från hela världen för att bli hjälpta, han 

förstod genast mina problem och det behövdes inte några diskussioner, han förstod 

problemet och jag kände en enorm trygghet och glädje att han ville ta hand om mig. 

 

Det gällde nu bara att få ihop pengarna, 160.000 kr, till operationen i Iran. Vi bestämde oss 

för att sälja huset vi bodde i. Därmed fick vi loss kapitalet och vi skaffade oss en lägenhet i 

stället. Det kan också behövas ett lättare boende eftersom jag får räkna med en lång 

konvalescens. 
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Resa till Iran och Dr Abbas Montazem 2010-06-02 

Vi har fattat beslutet att låta mig bli stelopererad eftersom det nu inte finns något annat val 

till förbättring. Balansen och yrseln har kraftigt försämrats och jag bara snubblar och faller 

omkull vid minsta ojämnhet i marken och i trappor när jag går nedför och när jag bockar 

mig ner så faller jag omkull och tappar balansen Jag skulle nu behöva en rullstol för att 

klara vardagen men för att slippa detta förstår jag att jag måste åka i väg och stabilisera 

mitt huvud som inte sitter fast som det ska. Mitt huvud sitter löst och jag blir nu rädd, vad 

kommer att hända vid minsta lilla fall eller felsteg jag gör. 

 

Det blir en tuff resa och en tuff operation med tanke på mitt tillstånd men jag har inget val. 

Jag vill framåt, jag har nu levt 10 år av mitt liv som invalid. 

 

Operationen kommer att ske den 5 juni och jag ser fram mot den både med glädje och 

rädsla. Jag är glad att det finns någon som vill ta tag i problemet och åtgärda mig, 

samtidigt är jag inställd på att det är en livsnödvändig operation. Genomgår jag inte detta, 

så kan jag avlida vid minsta fall eller en ny olycka. 

 

Vi blev glatt överaskade när vi kom ner till Teheran, vi blev hämtade på flyplatsen och en 

chaufför skjutsade oss till Laleh Hospital. Ett stort och flott sjukhus med en flott entré och 

vestibul, det såg ju mer ut som ett flott hotell än ett sjukhus. Vi fick ett eget rum med fin 

utsikt över bergen. Allting var rent och fräscht och sjukhuset såg invändigt ut som vilket 

svenskt sjukhus som helst 

 

Nästa dag kl 8 skulle operationen ske men först dagen innan måste jag genomgå lite 

provtagningar och göra en röntgen och träffa Abbas Montazem och vi hade ett långt möte 

där han förklarade hur allt skulle gå till både innan och under operation och efter. Allt 

kändes så tryggt med honom, en underbar läkare som verkligen gav sig tid och lyssna och 

gav mig kramar och lugnade mig, vilken empatisk människa fastän han är så upptagen av 

många andra operationer. 

 

2010-06-05 Operationsdagen 

Alla förberedelser var nu klara och jag vaknade utvilad tidigt på morgonen redan kl 5, jag 

kände mig nervös och förväntansfull, nu skulle det äntligen ske, jag var så lycklig …lika 

lycklig och förväntansfull som när jag födde mitt första barn för många år sedan. Det kom 

in en sköterska som rakade av mig allt håret på bakhuvudet ända uppe från hjässan och ner 

mot nacken. Jag tänkte det gör inget, det finns ju peruker. Jag fick lite lugnande tabletter 

och jag åkte ner med hissen till operationen. Där nere stod hela op-teamet 5 personer som 

skulle hjälpa till med allt och dessutom en tekniker som skulle filma hela operationen. 

Filmen dokumenterade att allt gjorts korrekt men utgjorde också ett nödvändigt 

bevismaterial eftersom det finns sakkunniga läkare och domare mfl i Sverige som inte 

förstår hur man kan se skador under en sådan operation. Jag blev så sakteliga nedsövd och 

lades med huvudet nedåt och kroppställningen var liggande på magen. 

 

Röntgenutrustningen var påslagen och när Abba rörde på huvudet under operationen så 

kan man, på filmen, se vad som hände med ligamenten och dens mm.  Det hela skedde 
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mycket professionellt. Nu fick jag bevisen på mina skador  bekräftade och hur dom kan ha 

uppkommit, och beviset på varför jag hade så många hemska neurologiska symtom. 

  

Operation: 

Jag opererades under vanlig narkos. Positionen var ansikte nedåt med stöd för huvudet och 

kranioservikala leden (översta nackkotorna) justerad i rätt läge under röntgen. Snittet låg 

ovanför mitten av kraniocervikala leden.  Efter snittet lyftes bakre halsmuskulaturen bort 

från ryggradsområdet. 

 

Operationsfynd: 

Bindväven i ligamentet mellan C0 och C1 Membrana atlanto occipalis(Alarligamentet) är 

allvarligt sträckt, men inte brustet. När man drar i huvudet, skiljs huvudet och C1 från 

varandra. Således finns här en uppenbar vertikal instabilitet. På nivån C1/C2 finns en 

tydlig instabilitet på båda sidor. Vid C1/C2-leden syns en bristning på ledkapseln och 

skador på ligamentet, när man böjer huvudet åt sidan uppstår en onormal rörelse. Här kan 

också atlaskotan röras bakåt. Dokumenterat med videofilm. Detta sker i samband med 

några ventrala framåtböjningar. Funktionen i alarligamenten är störd. Alarligamenten är 

inte synliga från detta läge. Luxation på C1 i relation till C2 syns (ur led). 

 

 
 

Fortsatt operationsförfarande: 

För optimal stabilisering fixerades två titanplattor på kraniets bakre nedre del. För 

fastsättning av plattan skruvades två självlåsande skruvar som går genom plattornas mitt 

och fixeras. Motsatta sidan av plattorna fixerades vid kota C3. 

Slutligen skedde kontroll med C-bågeröntgen. Ett idealläge av övre cervikalleden C1 

bestämdes och fixerades och borrningen för titanskruvar genomfördes. Totalt 8 

titanskruvarskruvar skruvades fast i plattorna. För optimal korrigering av subluxationen 

dras C1 bakåt och 10 grader åt höger med speciella nödvändiga operationsinstrument och 

slutligen fördes dränage in, nackmuskulaturen syddes och såret slöts i lager och 

färdigställdes. 
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Epikris: 

Operationsdiagnoser: Cervikalt syndrom, Cervicocefala symptom och Cervicoencefala 

symptom på grund av instabilitet i C0/C1/C2. 

Subluxation C1. och Luxation. 

 

Jag vaknde upp bortåt eftermiddagen och kördes upp på salen och där satt min sambo med 

ett leende på läpparna. Jag var lycklig, men knappt kontaktbar och nu återstod 1 dygn med 

bara kräkningar hela tiden eftersom jag har svårt att tåla narkosen i mig. Jag låg med 

slangar och dropp i 2 dagar och ville bara bli av med detta eftersom det blev så svårt när 

jag hela tiden kastade upp. Jag låg på sidan, det var så svårt eftersom varje ansträngning 

kändes i hela kroppen och jag var så rädd om mina skruvar hela tiden, rädd för att allt 

skulle lossna, det var ju i alla fall 8 skruvar som satt i bakre skallen på mig och ner över 

nacken, dessutom är jag sydd i nacken, så att ligga på rygg är otänkbart. 

 

Äntligen var det över tänkte jag och nu skulle jag komma vidare och slippa allt lidande jag 

haft dessa 10 åren, jag var så säker på min sak att denna operationen skulle hjälpa mig och 

jag kände mig så trygg trots allt lidande. 

 

Dr Abbas Montazem kom upp många gånger under dessa dagar och jag stod under ständig 

bevakning med mycket personal hos mig och min Mats, fanns hos mig som ett oersättligt 

stöd dygnet runt, vad skulle jag gjort utan honom.  

Jag hade nu stelopererats med 8 st titanskruvar och tror mycket på denna operation och nu 

får tiden utvisa hur allting kommer att fortlöpa med min hälsa. En steloperation innebär att 

jag inte kan vrida på huvudet i sidled och inte titta upp eller ned som man i vanliga fall kan 

göra, men detta bekymrar mig inte nu. 

 

Några dagar efter operationen hade en dramatisk förbättring skett av mitt hälsotillstånd. 

Alla neurologiska besvär som kom från övre halsryggen var borta, bland annat kunde mina 

fötter gå rakt, jag snubblade inte och jag var inte yr. Balansen var helt ok, även om jag inte 

orkade mer än några stapplande steg i början. Mina ögon kunde jag öppna helt, och jag 

kände inga ryckningar i ögat längre. På fjärde dagen provade jag att gå nedför trappan lite 

försiktigt och det gick så bra, jag kunde bedöma avståndet och gick utan att hålla i mig. 

Varje dag var en ny erfarenhet. 

 

Flygresan hem var jobbig eftersom minsta lilla ryck och förändringar kändes, det var tur 

att jag hade min halskrage, utan den hade jag inte klarat hemkomsten. 

 

Jag kom hem efter en vecka och nu började en jobbig tid med rehabilitering och 

försiktighet. Jag var nu så försiktig i alla mina rörelser, jag var så rädd att skruvarna skulle 

lossna om jag föll på nytt. Jag hade mycket ont efter operationen och ville helst bara ligga 

ner och sova, jag tog mycket morfin och smärtstillande och det blev en tuff tid, men detta 

visste jag om. Återigen, utan Mats hade jag aldrig klarat mig hemma. Han hjälpte mig 

dygnet runt, jag kunde inte stå upp eller röra mig, inte vända mig i sängen och inte tvätta 

mig eller håret, jag var helt handikappad men jag kände ändå att jag var på rätt väg. 

Jag börjar redan efter 1 månad märka alla förbättringar som skett med mig. 
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Jag visste ju att ju försiktigare jag var desto bättre skulle resultatet bli. 

 

Vilken lycka, jag var på rätt väg nu, det gällde bara att ha tålamod att både orka med det 

rättsliga spelet och rehabiliteringen. Jag visste det skulle bli en tuff rehabilitering och att 

denna kunde ta ända upp till 2 - 3 år. 
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Förbättringslistan 

Domningar i händer och fötter försvann 

Normal gång  

Förbättrad rörlighet i ben och armar 

Babinski (höger fot släpade och pekade inåt) har försvunnit 

Avståndsbedömning återställd (tex vid gång i trappa) 

Koordinationen helt bra 

Balansproblem har försvunnit 

Yrseln har försvunnit 

Dimsyn har försvunnit 

Bröstsmärtorna har försvunnit 

Tinnitus har försvunnit 

Öronvärk har försvunnit 

Käkvärk har försvunnit 

Klart förbättrad koordination 

Tryck över pannan har försvunnit 

Blodtryck normaliserat 

Värk i mage och höger arm har försvunnit 

Smärta nedre ryggen borta 

Ryckningar i vänster öga har försvunnit 

Värk i axlar och skuldror har försvunnit 

 

Efter 3 månader började jag med att sätta upp mål dag för dag. Varje dag skulle jag gå 

några meter längre, tänkte jag, fastän det var kämpigt, sedan utökade jag det några meter 

ytterligare dag för dag och jag berömde mig själv. Ganska snart gick jag längre och längre. 

Jag provade att gå upp för alla trapporna hemma fastän vi har hiss så valde jag trapporna 

för träningens skull. Vi bor på 3:e våningen och det tog lång tid för mig eftersom jag fick 

stanna och vila hela tiden det tog mig en kvart att gå tre våningar upp men det var det värt 

för jag kände hur jag klarade mer och mer för varje dag. 

 

Varje tugga jag åt hade jag svårt att svälja och jag grät många tårar. Jag undrade vad jag 

givit mig in på egentligen. Ibland kände jag förtvivlan men jag började skriva dagbok med 

alla förbättringar. Jag skrev upp på medicinlistan hur mycket tabletter jag tog varje dag, 

sedan efter en månad kunde jag se hur jag lyckades minskade ner tablettberoende för varje 

dag. Jag klippte sönder en tablett och minskade ner detta successivt. Jag förde också 

dagbok över hur jag ökade på promenaderna dag för dag. 

 

Jag mosade maten och delade upp den i små portioner för egentligen ville jag inte äta, jag 

hade ingen matlust. Maten fastnade i matstrupen och det gjorde ont ända ner  i bröstet. Jag 

värdesätter min sambo Mats som hjälpte mig med allt. Han hjälper mig i och ur sängen 

han handlade och lagade maten. Det hade inte fungerat utan honom. 
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Eftervård i Sverige 

Jag fick ingen hjälp av kommunen eller sjukvården, dom sade att jag hade en sambo som 

kunde hjälpa mig. Överhuvudtaget har jag inte fått någon hjälp av sjukvården, var finns 

dom och vad gör dom egentligen. 

 

Jag ringde till vårdcentralen många gånger för att få svar på alla mina frågor jag hade och 

för att få någon som brydde sig om mig, men alla verkade så oförstående. Ska jag behöva 

tigga mig till lite omsorg och vägledning, nej då kändes det bättre att fånga dagen själv 

och känna efter själv vad som var bäst för mig. Vårdpersonalen fanns inte där när jag som 

bäst behövde dom. Vilken tur att jag är så envis och positiv till min läggning annars hade 

jag nog varit ett vrak idag. Vad skulle jag gjort om jag varit ensamstående. 

 

Kompetensen om nackskador finns inte i svensk sjukvård och definitivt inte hos 

försäkringsbolagens sakkunniga. Andra grupper får all hjälp, cancer, diabetes, MS sjuka 

men gruppen Whiplash och CCJ-skadade är det ingen som kan eller vill hjälpa. Beror det 

på okunskap, ovilja eller andra brister i sjukvårdssystemet. Jag kände mig helt utlämnat åt 

mitt öde och det var tur att jag hade vänner och anhöriga som kunde stötta mig. För varje 

dag som gick så fällde jag lite tårar och var ledsen men efter en stund så tog jäklar 

anamma tag i mig och kämpaglöden kom tillbaka. Jag skulle klara mig ur det här med 

skallen i behåll. 

 

Åter till rättsprocessen 

Inom ett halvår genomgick jag således två röntgenundersökningar, i Norge resp Finland, 

och steloperation av nacken i Iran år 2010. Resultatet av röntgenundersökningarna var 

identiskt och visade att jag hade en atlantoaxial subluxation mellan C0-C1-C2 (övre 

halsryggen) dvs en CCJ skada. Vid operationen visade det sig att jag även hade luxation 

och att dens som är den   sammansatta leden i nacken som förbinder den översta halskotan 

med tappkotan (axis, den näst översta halskotan) lutade åt höger. Det är i den nedre 

nackleden som en stor del av kraniets vridning i horisontalplanet sker. Allt finns 

dokumenterat på CD från röntgen och DVD från operationen. Man kan på filmen se att 

alarligamentet är uttänjt och att de frilagda kotorna ligger snett när kirurgen rör på mitt 

huvud i olika riktningar. På hela denna film kan man klart se mina skador jag gått omkring 

med och här finns beviset för mina skador som ingen velat förstå i Sverige. 

 

Av detta framgår klart att mina besvär var orsakade av skador i nacken. Att dessa besvär 

inte var orsakade av psykosociala besvär som framhållits av motparten och Tingsrätten 

och detta var därmed bevisat. 

 

Min frustration över tingsrättsdomen kändes i detta läge övermäktig. Jag var glad och 

tacksam över att ha blivit så pass mycket bättre men samtidigt ville jag skrika högt och be 

domarna i Östersund att dra dit pepparn växer. Det hela blev inte bättre av att jag två år 

senare läste om att samme domare som dömt i mitt fall dömt en annan person av misstag 

till sex års fängelse. Domaren skyllde i det fallet på att han var stressad. Var han stressad i 

mitt fall också? Mitt förtroende för rättssystemet var som bortblåst.  
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Hovrätten 2011 

Efter detta tog jag kontakt igen med min advokat och ville nu försöka överklaga i 

Hovrätten så vi gjorde en ansökan om pövningstillstånd. Det dröjde en tid men äntligen 

fick jag mitt prövningstillstånt, vilket kanske inte var så konstigt med tanke på den 

märkliga tingsrättsdomen, så jag fortsatte min resa. Jag kände att jag skulle gå under om 

jag inte slogs för min rätt. Jag visste ju att jag var nackskadad. Jag visste ju att jag hade 

rätt och jag behövde verkligen ersättningen för allt jag gått igenom och lidit samt för den 

förvärvsinkomst jag gått miste om i alla dessa år. Jag kunde i detta läge inte tänka mig att 

jag skulle bli ännu mer förnedrad och orättvist behandlad 

 

Med mig i bagaget till Hovrätten hade jag nu nya ovedersägliga bevis. Röntgenutlåtandena 

som var identiska, operationsrapporten som bland annat vidimerar de båda 

röntgenutlåtandena, en videofilm från hela operationen, två utlåtanden från svenska läkare 

som jag konsulterat sedan tidigare och som kände mig väl innan operationen. Båda dessa 

läkare har intygat att jag, som dom uttryckt sig i sina skriftliga utlåtanden, blivit 

remarkabelt bättre efter operationen. Jag begärde också att få ta med mig 

dagboksanteckningar som jag förde efter första olyckan och framåt. 

Dagboksanteckningarna hade jag ju kunnat ta upp redan i Tingsrätten men blev då avrådd 

av mitt ombud att göra det. Jag begärde också omförhör med mig själv eftersom jag hade 

så mycket nya omständigheter som framkommit. Efter märkliga invändningar från 

motpartsombudet nekades jag att ta upp alla nya bevis vid hovrättsförhandlingen.  

Domstolens motivering var att jag borde ha känt till röntgenmetoderna och möjligheterna 

till operation redan innan Tingsrättsförhandlingarna och därför kunnat anfört detta redan 

då. Faktum är att jag fick vetskap om detta via Nackskadeförbundets hemsidor först efter 

domen i Tingsrätten vilket Hovrätten dessutom visste om. 

 

Att få ta upp nya bevis i Hovrätten borde vara en självklarhet men principen är den att 

prövning ska ske utifrån samma förutsättningar som rådde i underinstansen. Det innebär 

att prövningen inte sker utifrån faktiska förhållanden. Kanske har domstolarna för dålig 

bemanning för att klara av en fullständig prövning med nya bevis, ett resultat i så fall av 

ekonomisk åtstramning av rättsväsendet som urholkar rättssäkerheten. 

 

Jag tillställde också försäkringsbolaget det nya materialet och hävdade att det fanns 

tillräckligt med underlag för dom att bedöma mitt ärende utan fortsatt rättsprocess men 

dom vägrade att lyssna på mig och hänvisade till pågående juridiska process. Är dom inte 

skyldiga att värdera det nya medicinska underlaget i detta läge oavsett att en rättsprocess 

pågår? 

 

Inför Hovrätten anförde mitt ombud en mängd brister i tingsrättsdomen, inte utifrån det jag 

beskrivit här, utan utifrån frågan om bevisbördan. Det var inget som Hovrätten nappade 

på. 

 

Mina nya bevis som jag således inte fick ta upp var helt avgörande för att påvisa samband 

mellan mina besvär och tidigare trafikolycka och att mina besvär därmed inte är orsakade 

av psykosociala faktorer vilket motparten, utan att ha stöd av någon medicinsk 

dokumentation, hävdat. Under hovrättsförhandlingen tilläts jag dock efter medgivande 
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från motparten att muntligen få åberopa de nya sakomständigheterna i min bevisning men 

i domslutet framkommer inget av detta fram. I stället står i hovrättens dom att samma 

bevisning åberopats som i tingsrätten och att parterna anfört i allt väsentligt samma 

omständigheter som vid Tingsrätten. 

 

Vad som står i domslutet beträffande vad som åberopats är således felaktigt. Domstolens 

nonschalans har gjort mig rättslös genom att vägra mig att ta upp ny bevisning och 

dessutom underlåta att notera i domsslutet att nya sakomständigheter fått åberopas. 

 

Enligt hovrättspresidenten förs anteckningar men dessa är inte offentliga. Hovrätten 

anmärkte i stället på att mina besvär inte varit kontinuerliga. Dom hade tydligen inte 

uppmärksammat att jag aldrig återgick till arbete efter första sjukskrivningen och att jag 

gjorde över 40 läkarbesök för samma besvär under de första 18 månaderna, besvär som 

bestått ända fram till mina operationer. Istället fastställde Hovrätten Tingsrättens dom. 

Hovrätten ansåg således att jag inte hade presterat tillräckliga bevis. Det går över huvud 

taget inte att utläsa hur Hovrätten resonerat. 

 

Jo en sak till som Hovrätten ansåg vara anmärkningsvärd, att jag inte uppsökte läkare 

förrän sex veckor efter första olyckan. 

 

Hur ska rättvisa kunna skipas när domstolarna ignorerar alla de bevis som man lägger 

fram? Bevisen ska ju läggas i en vågskål och vägas mot de bevis som motparten lagt fram. 

Om inte den rättsliga processen förmår att ta hänsyn till att jag blivit kvitt alla mina besvär 

genom ingrepp i nacken och därmed klart påvisat att samband mellan mina besvär och 

trafikolyckan föreligger måste ju det rättsliga systemet vara ofullkomligt. Hur ska man då 

kunna upprätthålla den rättvisa som jag trodde existerade i rättssystemet. Bilden med 

vågskålarna stämmer ju inte med verkligheten. Detta är enligt min uppfattning en mycket 

besvärande omständighet när det gäller rättssäkerheten i Sverige.  

 

Hovrättsdomen går inte att analysera, den innehåller inga överväganden och är ännu 

knapphändigare än tingsrättsdomen som redan den var mycket knapphändig. Man kan inte 

ens utläsa på vilka grunder jag fick mitt prövningstillstånd. Det finns således inte mycket 

att ta på för att överklaga hovrättsdomen. Det borde finnas ett minimikrav att domstolarna 

ska redovisa hur dom vägt alla de olika bevisen och vittnesmålen mot varandra, 

exempelvis att alla mina vittnen lämnat en entydig bild av mitt hälsotillstånd såväl före 

som efter första olyckan och att man i tiden kan härleda när mina besvär började. För tiden 

före trafikolyckan finns inga journaler förda eftersom jag aldrig sökt läkare för några 

besvär mer än influensa och vanliga förkylningar. 

 

Mina skattepengar har delvis gått till rättsväsendet och då tycker jag att jag åtminstone ska 

känna att det finns ett visst mått av rättssäkerhet när jag hamnar i en domstol. Jag ska 

kunna känna att mitt mål blivit rättvist bedömd. Min ursprungliga bild av ett fungerande 

rättsväsende krackelerade i stället fullständigt. 
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Sammanfattningsvis kan jag konstatera att varken Tingsrätten eller Hovrätten anser att det 

bevisats att mina besvär klart mer sannolikt berodde på trafikolyckorna än på psykosociala 

problem innan första trafikolyckan. 

 

Min resa till Hovrätten kostade mig ytterligare 370.000 kronor i form av ombudskostnader 

(dom i Hovrätten för Nedre Norrland den 11 november 2011, mål nr T1271-09). 220.000 

kronor avser motpartsombudets kostnader vilket enligt domen vitsordats av mig. Jag har i 

själva verket inte vitsordat detta eller sett någon räkning från Hovrätten eller advokater, 

detta är en oskälig räkning och man undrar hur dom lyckats åstadkomma så många timmar 

som 100 timmar. 

 

Samma sak gällde i Tingsrätten där jag dock lyckades påverka ersättningen till 

motpartsombudet såsom oskälig och fick den reducerad från över 400.000 kronor till 

350.000 kronor. 

 

Jag kunde konstatera att jag enligt försäkringsavtalet hade rätt till ersättning för lidande 

och förlorad arbetsförtjänst men istället för denna ersättning fick jag en ännu större skuld 

till mitt försäkringsbolag. Jag utgör därmed ett statuerande exempel på hur det går om man 

försöker utkräva sin rätt mot ett försäkringsbolag. Bristerna i rättssystemet tillåter att 

försäkringsbolagen kan krypa undan sitt ansvar, en form av försäkringsbedrägeri. I mitt 

fall anser jag att bristerna i rättssystemet är mycket allvarliga och inte kan få stå 

oemotsagda. 

 

Vad jag dessutom konstaterat är att massmedia trots väldigt många påstötningar från mig 

inte vågar avslöja dessa oegentligheter. Jag frågar mig dock hur högt pris ska man sätta på 

denna illusion av rättssäkerheten? Vad har individen för värde i vårt samhälle? Är det inte 

dags att domstolarna granskas? Hur många huvuden ska rulla innan någon förändring sker 

för fler kommer att drabbas såvida inte det uppstår ett allmänt medvetande i samhället att 

domstolarna inte förmår att hantera dessa tvistemål. I det läget har rättssäkerheten blivit 

något av ”Kejsarens nya kläder”. 

 

Själva domen kan man mentalt förbereda sig på även om den går en emot men känslan av 

att ha förlorat på grund av att man blivit nonchalerad av en domstol, att inte få sina bevis 

värderade, att få höra motpartens osanna utsagor och samtidigt inte få framföra sina egna 

synpunkter som istället framförs av ett ombud, är närmast chockartad. Det är en påtaglig 

kränkning av mänskliga rättigheter. Det är ju jag som vet vad som hänt, hur det hänt och 

vilka konsekvenser det fått men mig har ingen lyssnat på trots att jag under ed beskrivit 

allt inför domstolen. 

 

Högsta Domstolen 2012 

Jag har sökt prövningstillstånd i Högsta Domstolen men inte beviljats detta eftersom 

justitierådet inte anser att mitt mål kan vara vägledande för andra liknande mål. Om HD 

endast prövar mål av intresse för själva rättstillämpningen och inte tar upp mål för att 

granska rimligheten i en dom blir i praktiken Hovrätten den högsta instansen. Högsta 

Domstolen blir således ingen garant för att rättvisa skipas. I praktiken blir därmed 

Hovrätten högsta instans vilket är beklagligt eftersom Hovrätten enligt min uppfattning 
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begått rättegångsfel. Ett rimligt beslut i HD hade varit att återförvisa ärendet till Hovrätten 

för förnyad prövning med hänsyn till min nya bevisning men den har HD inte fäst någon 

uppmärksamhet vid. Jag har därför lämnat in en JO-anmälan gällande hovrättsdomen. En 

anmälan som lämnats utan avseende. 

 

Mina rättegångskostnader är därmed uppe i nästan 1 miljon kronor. 240.000 kronor täcks 

dock av rättsskyddet. 

 

Jag har lämnat in begäran till EU-domstolen om överprövning av domstolsförfarandet med 

hänvisning till de fel och brister som finns i domstolarnas resonemang och i domsluten. 
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Sammantaget 

1. Jag har blivit missförstådd, feltolkad och felbehandlad i vården och gått 

omkring med ett lidande som skulle kunna vara avhjälpt för länge sedan. 

Jag har gått omkring med en livsfarlig skada som kunnat sluta på ett 

drastiskt sätt. om jag utsatts för ett fall. 

2. Jag har blivit misshandlad i Tingsrätten och Hovrätten därför att de 

sakkunniga suttit och ljugit ihop en historia om mig som inte stämmer. 

Dom har förtigit sanningen. 

3. Jag har blivit förnedrad inför advokater, domare och mina anhöriga 

under rättegångarna. 

4. Jag har under tingsrättsförhandlingarna och hovrättsförhandlingarna 

belagts med munkavel. Jag fick bara i början av rättegången i 

Tingsrätten berätta om händelseförloppet, några ytterligare kommentarer 

från min sida fick jag aldrig tillfälle till. Varför fick inte jag prata och 

och bemöta alla lögner, varför ställdes inga frågor till mig, det var ju jag 

som var skadad. Denna frustration bär jag med mig fortfarande. Jag 

fanns inte med i bilden. Att bara sitta och lyssna på alla motpartens 

felaktiga utsagor var väldigt frustrerande och tog på krafterna. Jag 

kände mig som en brottsling fastän det är jag som är offret. Varför skulle 

dom sparka så besinningslöst på mig, jag låg ju redan? 

5. Jag trodde i min enfald att alla som sätter sig och skall vittna i en 

domstol och som avlägger en ed, att inte sitta och ljuga eller förtiga 

något, förhåller sig objektiva . Försäkringsläkarna utför i rättssalen 

istället rent kriminella handlingar. Det kanske är så illa att dom själva 

tror på det dom säger.  

6. Tänk också att det finns advokater som står och ljuger och förtalar sin 

motpart, dessa advokater tillhör Advokatsamfundet och är högt betalda 

av försäkringsbolagen. Förlorar jag i målet så läggs deras höga 

kostnader på mig. Allting är styrt av kortsiktiga ekonomiska intressen. 

Den skadade sitter där med en stor skuld och man kan inte förstå hur det 

hela gått till och det är svårt att ta till sig att detta är verklighet.  

7. Var finns rättvisa? 
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Mina rättsprocesser: 

 

Förlorat i Trafikskadenämnden pga inget samband mellan olyckan och mina besvär. 

Förlorat i Tingsrätten pga inget samband mellan olyckan och mina besvär. 

Förlorat i Hovrätten pga inget samband mellan olyckan och mina besvär. 

Förlorat i Högsta Domstolen 

Förlorat i Förvaltningsrätten jag får ingen ersättning för mina kostnader för de 

undersökningar som gjorts i Norge och Finland  

 

Jag får en märklig panikkänsla varje gång jag tänker på att motparten påstått, inte påvisat, 

att mina besvär inte har med trafikolyckorna att göra utan kan bero på något man inte vet 

trots att jag med hjälp av ovedersägliga bevis påvisat motsatsen. Detta visar på att varken 

vanliga domstolar eller Trafikskadenämnden ska göra bedömningar i denna typ av 

tvistemål. Det krävs ett visst mått av medicinskt kunnande hos domstolen och en högre 

mental kapacitet än vad domstolarna i mitt fall visat. Inte heller mitt ombud har förmått 

hålla isär begreppen trots att det finns klara bevis för att motpartens påståenden om 

orsakerna till mina besvär är felaktiga och bara hypotetiska. 

 

När jag summerar allt som hänt mig får jag också en märklig känsla av att hela samhället 

är genomsyrat av korruption för hur kan allt detta få pågå med våra förtroendevaldas goda 

minne.  

 

Tingsrätten och Hovrätten har visat på en tydlig avsaknad av objektivitet och snarare gått 

emot än följt den praxis som utvecklats av Högsta Domstolen. 

 

Jag har överklagat Förvaltningsrättens beslut för att få upprättelse mot Försäkringskassan. 

 

Nu står min förhoppning till EU-domstolen och även Domstolen för mänskliga rättigheter. 

 

Varför behandlas nackskadade på detta sätt i vårt samhälle, av vård, av omsorg, av 

försäkringsbolag och av rättsväsende.
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Reflektioner 

Sanningen är att den som blivit skadad av våld mot nacken troligen är den verklige 

specialisten, men i dagens läge blir denne sällan trodd - med allt vad det innebär av 

lidande och konsekvenser i det dagliga livet. Inte minst när det gäller arbete och 

ekonomi. 

Den ende som upplever och kan beskriva besvären är faktiskt den skadade - men på 

denne är det sällan någon som lyssnar. 

  

Det som skrämmer mig mest är att försäkringsbolagen och även försäkringskassan för den 

delen kan frita sig från sitt ansvar genom att gömma sig bakom juridiskt ofullkomliga 

rättsprocesser. Men så är det, i 90 % av tvistemålen förlorar den nackskadade eftersom det 

är svårt att påvisa samband och skälet till detta ligger i skadans natur, skadan syns oftast 

inte utanpå. En rimligare siffra kanske skulle vara 50%. 

 

Om man med röntgen eller magnetkamera kan upptäcka och bekräfta det patienten berättar 

uppstår sällan några meningsskiljaktigheter. Om skadorna däremot inte går att upptäcka 

med tillgänglig apparatur och det alltså inte går att bekräfta med ögat så uppstår omgående 

problem med tolkningar och ifrågasättanden av olika slag. Det gäller såväl inom vården 

som rättsväsendet. Tolkningar, fördomar och pengar kommer in i bilden. I England och 

många andra länder agerar man och minimerar risker medan man i Sverige mörkar, utreder 

och gömmer sig bakom begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta oavsett om 

det handlar om problem som gör att människor kan få hela livet förstört, eller rent av 

mister det, så skall sambanden tydligt bevisas innan man agerar. Om vården lade ned 

resurser på att utveckla säkrare diagnostik skulle man slippa kostsamma processer där 

okunniga försäkringshandläggare och försäkringsläkare ges tolkningsföreträde. 

 

Enligt Svenska Läkarförbundet och enligt SBU finns ingen definition på begreppet 

”vetenskap och beprövad erfarenhet” och det finns inga egentliga hållpunkter för en 

metods vetenskaplighet. Försäkringskassan och försäkringsbolagen har nyttjat begreppet 

för att neka nackskadade ersättning. Begreppet tolkas godtyckligt och beslut baserar på 

skönsmässig bedömning. Ändå utförs mer än hälften av vården i Sverige utan att göra 

anspråk på vetenskap och beprövad erfarenhet. Därmed frångås likhet inför lagen. 

 

Som ett belysande exempel vill jag redovisa hur Försäkringskassan systematiskt 

diskriminerar personer som fått skador efter trauma mot nacken. Jag liksom många andra 

nackskadade har begärt ersättning hos Försäkringskassan för genomförd röntgen av 

halsryggen i Norge och Finland. Trots att metoderna stämmer överens med de 

röntgenmetoder som använts i Sverige i ett sekel fick jag avslag på min begäran för att 

metoderna inte är vetenskapligt säkerställda enligt Försäkringskassan. Det rör sig om 

vanlig magnetröntgen och slätröntgen som utförs vid alla svenska sjukhus. Jag valde dessa 

röntgenundersökningar i Norge och Finland eftersom dom utförs av läkare med mycket 

hög kompetens och erfarenhet vid diagnostik av nackskador. Mitt syfte var att få veta om 

jag hade skador på kotorna i halsryggen. Trots överklagan fick jag ingen ersättning 

eftersom Försäkringskassan anser att de undersökningar jag genomgått inte följer 

internationell vetenskap och beprövad erfarenhet. Röntgenundersökning av halsryggen har 

varit standardmetod sedan ett sekel för diagnostik av bl.a. fraktur, felställning, instabilitet, 
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luxation, artros, artrit, skelettförändring, destruktion och diskdegeneration. Nyare 

modaliteter såsom CT och MR börjar alltmer ta över vanlig slätröntgen/C-båge. Vid olika 

trauma kan man med dessa metoder bedöma förekomst av fraktur, grad av dislokation i 

frakturen, subluxation/luxation i leder, samt förskjutning mellan kotkropparna. 

Frakturlinjer kan vara subtila och svårvärderade initialt, och uppföljande undersökningar 

med konventionell teknik eller annan teknik kan krävas ibland för diagnos. S.k. 

provokationsbilder tas aldrig i samband med ett aktuellt trauma, men däremot ibland 10-14 

dagar senare för att påvisa ev. subluxation. 

 

På Akademiska Sjukhuset i Uppsala utförs på försök och i forskningssyfte steloperation av 

nackskador baserat på diagnostik med hjälp av MR i sådana fall där alarligamenten är 

skadade, efter ett trauma mot nacken. 

 

Det borde ankomma på Försäkringskassan att precisera i vilka avseenden de norska och 

finska röntgenmetoderna avviker från de svenska i sådan utsträckning att ersättning inta 

ska utgå. 

 

Röntgenundersökningarna i Norge och Finland har kostat mig 30.000 kronor och var 

nödvändiga för att kunna fastställa hur omfattande mina skador var och därmed kunna 

åtgärda dem. I Sverige finns inte kompetensen för detta. Hade jag inte gjort detta hade jag 

kanske varit rullstolsbunden i dag eller ännu värre kanske inte levt. 

 

Här finns ett stort dilemma. Å ena sidan har försäkringsbolagen och försäkringskassan ett 

ansvar att ta hand om de försäkrade enligt försäkringsavtalet. Å andra sidan finns ett 

ansvar hos vården att ta hand om den skadade och slutligen ett ansvar hos rättsväsendet att 

döma rättvist. Dom nackskadade hamnar tyvärr mellan stolarna. 

 

Om vården tog sitt ansvar gentemot nackskadade det vill säga att använda effektiva 

diagnosmetoder, som redan tillämpas utomlands, och att utveckla bra operationsmetoder 

på basis av den erfarenhet som finns internationellt skulle man kunna återföra den skadade 

i arbete och bespara samhället 2-5 miljoner kronor per nackskadad. Man skulle slippa 

utdragna rättsprocesser  

Därtill skulle den skadade slippa ett svårt lidande som inte kan beskrivas med ord. Så 

frågan är varför varken samhället eller försäkringsgivarna tar sitt ansvar. 

 

En sak står utom all tvivel nämligen att vare sig samhället eller försäkringsbolagen bidrar 

till utveckling av effektiva vårdmetoder för att hjälpa de nackskadade, tvärtom. Hur och 

varför kan detta få fortgå år ut och år in? Den nackskadade tvingas dra igång rättsliga 

processer för att få den ersättning dom har rätt till, rättsliga processer som innebär 

skenmanövrer för att försäkringsbolaget ska slippa ifrån sitt betalningsansvar. 

Rättsprocesser som hindrar den skadade från att komma tillbaka till ett normalt liv. 

 

Albert Einstein har sagt: 

”Världen är alldeles för farlig att leva i – inte på grund av de människor som gör det 

onda, men på grund av de människor som står bredvid och låter dem göra det”. 
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Eftersom försäkringsbolagen inte klarar av att hantera trafikförsäkringen och då samhället 

på grund av detta åsamkas stora kostnader borde samhället överta hela ansvaret för 

nackskadade och andra grupper som försäkringsbolagen inte klarar av att hantera. 

Dessvärre kan man konstatera att samhällets egen försäkringsinstans, Försäkringskassan, 

inte heller klarar av att bedöma orsakssamband mellan olyckshändelse och påföljande 

skador/besvär. 

 

Försäkringskassan klarar heller inte av att följa den praxis som utarbetats i EU-domstolen i 

dessa frågor utan hittar hela tiden på egna luddiga kriterier som hindrar att den 

skadelidande får stöd från samhället. På detta sätt begår Försäkringskassan brott mot de 

mänskliga rättigheterna. 

 

De flesta med kroniska nackskador kan bedömas utifrån bifogade symtomlista i ett första 

steg. Läkaren kan göra neurologiska tester och kontrollera palpationsömhet (ömhet vid 

tryck). Det räcker för att kunna ställa diagnosen, framförallt om det finns ett tidigare 

nacktrauma. En tränad ortoped kan som i mitt fall till och med avslöja en instabilitet i 

halsryggen. I dagsläget hjälper inte röntgen som diagnosmetod eftersom de medicinska 

rådgivarna och vården inte vill uttyda annat än den något luddiga diagnosen degenerativa 

förändringar. Det går dock inte att resonera som de medicinska rådgivarna gör i rätten att 

besvären kan ha andra orsaker än en nackskada och hänvisa till att många går omkring i 

befolkningen med liknande problem. Ofta går besvären hos en nackskadad att härleda till 

ett nacktrauma men det kan man inte göra med de besvär hos övriga befolkningen som de 

medicinska rådgivarna refererar till, åtminstone inte den samlade komplexa besvärsbilden. 

Om det finns liknande besvär före olyckan ska ändå olyckans inverkan på arbetsoförmåga 

bedömas av domstolen men det sker inte. 

 

En from förhoppning och önskan är att de medicinska rådgivarna, vars uppdrag 

ursprungligen var att förklara och förtydliga den medicinska terminologin vid en rättegång 

men som numer gör nya medicinska bedömningar, avstängs från domstolarna i framtiden. 

Jag kan inte hitta något skäl för deras närvaro vid en rättegång. Dom vilseleder 

domstolarna istället för att objektivt klarlägga fakta. Detta gör dom i en beroendeställning 

till försäkringsbolaget. Dessutom är det befogat att fråga sig om en offentliganställd läkare 

samtidigt får åta sig uppdrag från försäkringsbolag. Ena gången har läkaren rollen att 

hjälpa en skadad eller sjuk person den andra gången har samme läkare rollen som 

sakkunnig på motpartssidan och argumenterar för att stjälpa den skadade. Det värsta 

scenariot är att samma person som den sakkunnige tidigare hjälpt i sin roll som läkare 

senare drabbas av samme läkare i rollen som medicinsk rådgivare åt motparten. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att trots att nackskadade ska ha bevislättnad på 

grund av svårigheterna att i efterhand kunna påvisa samband och trots att jag har ett 

mycket omfattande bevismaterial som klart visar på samband mellan mina besvär och 

trafikolyckorna så har domstolarna i mitt fall fastställt i domslutet att jag inte visat att mina 

skador klart mer sannolikt är orsakade av trafikolyckorna än av något annat. Orsakerna till 

mina besvär kan enligt motparten ”till och med vara något man inte vet” det vill säga vad 

som helst. 
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Varför lägger man ner så mycket pengar på att utveckla skydd för nacken, om människor 

inte skadas av bilolyckor. Försäkringsbolagen ser helst att våra symptom efter olyckorna 

beror på psykiska besvär som inte har något samband med olyckorna alls, då slipper dom 

ju att betala ut ersättningar. Det blir billigare och lättare för alla parter att för stunden bara 

skriva ut antidepressiva mediciner istället.  

 

 

Då det tycks vara svårt att diagnostisera skador i nacken i Sverige har man haft benägenhet 

att tillmäta psykologiska faktorer som utlösande orsak till symptomen. Detta synsätt finns 

fortfarande kvar hos många läkare som saknar kunskaper om nackskador, men tyvärr 

också bland ett stort antal sakkunniga försäkringsläkare som tror att dom kan måla upp en 

bild av en problematisk psyksjuk person och även försöker hitta något bakåt i historiken 

om den skadade har varit i kontakt med psykologer tidigare. 

 

Jag har under mina år lärt känna många skadade personer som nekats ersättning men som 

ger upp, dom ger upp eftersom dom hela tiden blir ifrågasatta och inte orkar hävda sin rätt. 

 

Dom har försökt med mig också men det är tur att jag alltid har haft ett starkt psyke och 

envishet, jag tänker inte ge mig eller lägga mig. Jag vill bli rentvådd och vill att rättvisan 

skall segra. Jag kommer att fortsätt att strida för min sak eftersom jag vet att jag har rätt.  

 

Nackskadade vittnar ofta om att de blir kränkta även inom vården. Det har t.o.m. hänt att 

Socialstyrelsen har rekommenderat en CCJ-skadad att polisanmäla läkare. Dessa 

kränkningar avspeglar sig bl.a. i de journalanteckningar som skrivs. Försäkringskassan 

brukar ibland rekvirera journaler och då missbrukar de ofta dessa journalanteckningar som 

bevis mot den försäkrade. Det är så viktigt att redan vid första besöket på vårdcentralen 

möta rätt läkare med rätt kompetens för att denne ska kunna bedöma och remittera till rätt 

specialist och det är redan här stora fel begås. Vårdcentralerna saknar ofta denna 

kompetensen. 

 

Domstolar måste ha detta i åtanke när de avgör vilket bevisvärde journalanteckningar har 

och även vilken roll de sakkunniga försäkringsläkarna har, dom sitter och ljuger och 

förtalar och när rättegången är över så kommer chocken, deras orimliga arvoden. Jag 

frågar mig än en gång hur kan detta få fortgå. Ena dagen är dom på något sjukhus och 

tjänstgör som läkare och nästa dag sitter dom sakkunnig i en domstol och ljuger och tjänar 

massor av pengar, pengar som vi skadade skulle haft för vår vård och för att kunna orka gå 

vidare i livet som skadad. 

 

Det är viktigt att begära journalkopior och granska journalanteckningarna efter varje 

läkarbesök så att dom är korrekta i händelse att dom behövs i något senare sammanhang 

som exempelvis i domstol, något som jag själv inte gjorde förrän det var för sent. 

 

Många gånger nekar bolagen orsakssamband med påståenden om 

symptomfattigt/symptomfritt intervall med hänvisning till avsaknad av dokumentation i 

form av fortlöpande journalhandlingar. De stöder sig också regelmässigt på vad man kan 

kalla ”konsensuslögner”, t ex ett självpåtaget tolkningsföreträde bland försäkringsbolagens 
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sakkunnigläkare angående den så kallade traumatiska principen och regler för de initiala 

besvärens kontinuitet och dignitet, argument som saknar stöd i vetenskap. 

 

Många skadade upplever att den enda ”hjälp” bolagen bistår dem med när de ifrågasätter 

bolagsläkarnas bedömningar är att skicka deras papper till nya läkare (försäkringsläkare) 

för bedömning och utlåtande. Inte i något fall har dessa skadade varit med om att de nya 

läkarna delat den behandlande läkarens och specialisternas uppfattningar. De skadade 

menar att de blivit kränkta av dessa sakkunnigläkares utlåtanden och att de känner sig 

maktlösa i sina försök att bevisa sambandet.  

 

Bolagens läkare är ”skolade” i att uppträda inför domstol, vilket den behandlande läkaren 

mycket sällan är. Detta medför att den skadade har ett ur vittnes- och bevissynpunkt klart 

underläge gentemot försäkringsbolagen redan från skaderegleringens början.  

 

En försäkringsläkare har berättat att man inom de privata försäkringsläkarnas förening 

tränas i att argumentera för konkurrerande skadeskäl samt i att uppträda i domstol. I denna 

förening tillåts för övrigt inga andra medlemmar än försäkringsläkare (och jurister) från 

försäkringsbolag.  

Försäkringsbolagen erkänner att de arbetar så att de har flera läkare som säger samma sak, 

därför att de vet att ju fler som säger samma sak, desto mer trovärdigt blir det. 

Försäkringskassan har tyvärr tagit efter detta.  

 

Allt detta är skrämmande och borde inte få förekomma. Innan jag inledde min process, så 

hade jag aldrig kunnat föreställa mig hur sjukt allting är, hade jag vetat på ett tidigare 

stadium hur allting förhåller sig så hade jag aldrig gett mig in i eländet. Det känns som om 

man sitter fast i ett ekorrhjul utan en chans att dra sig ur, man måste fortsätta kampen så 

långt det går för att få upprättelse i rättsstaten Sverige. 

 

Enligt både Hill och M Freeman (amerikanska experter inom nackskador med juridisk 

kompetens) föreligger samband om det är mer sannolikt att patientens symtom beror på en 

viss händelse än att de inte gör det, i mitt fall borde det vara självklart att jag ska ha 

ersättning för både ekonomisk invaliditet och medicinsk invaliditet från mitt 

försäkringsbolag på grund av mina båda trafikolyckor. 

 

Mitt liv förändrades samma dag som min första krock skedde, efter denna dag blev 

ingenting längre sig likt och ingenting blev som förut, 12 år av mitt liv är bestulet och jag 

kan ingenting mer göra nu mer än att att avvakta begäran om överprövning i EU-

domstolen. 
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Vetenskap och beprövad erfarenhet eller härskarteknik. 

 

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet används ofta, även i mitt fall, på ett 

vårdslöst sätt bland annat på grund av att det saknar definition. Uttrycket ger stort 

utrymme för godtycke och skönsmässig bedömning. 

 

Tre personer som arbetat inom forskning har gemensamt beskrivit bristerna med detta 

uttryck nämligen Karl E Arfors, professor, tidigare chefsforskare vid Pharmacia AB och 

professor vid Sidney Kimmel Cancer Institute, USA, Tore Scherstén, professor, tidigare 

huvudsekreterare vid Statens Medicinska Forskningsråd, ledamot av KVA och Michael 

Zazzio, leg ssk, privatpraktiserande kliniker, forskare inom audiologi och otologi, 

medicinskt sakkunnig och vetenskaplig rådgivare i AENORTA. 

 

Deras beskrivning av bristerna som följer nedan pekar på betydande problem inom vård 

och rättsväsende. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) klargör att svensk sjukvård i alla dess facetter skall 

bedrivas enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet har dock aldrig 

specificerats i vare sig lagstiftning, proposition eller förarbete, inte heller i någon dom 

har begreppet definierats. Uttrycket är en antik lagstiftningsrelik från år 1890. 

 

Sedan dess har läkare, jurister, statliga utredare m fl förgäves försökt att definiera 

begreppet. Socialstyrelsen (SoS) har flitigt använt det för åtgärder riktade mot 

sjukvårdspersonal. Försäkringskassan (FK) har nyttjat begreppet för att neka patienter 

ersättning. Begreppet tolkas godtyckligt och beslut baserar på skönsmässig bedömning. 

Därmed frångås likhet inför lagen. 

 

Vi har frågat flera myndigheter om vad begreppet i klartext innebär. Något entydigt svar 

har vi inte fått. Myndigheter har i röriga och ibland obegripliga ordalag gjort vida 

utläggningar om begreppets betydelse för säkerställandet av god och säker vård m m. 

 

Enligt ett PM från Riksdagens Utredningstjänst skulle begreppet vara ”en vedertagen 

standard inom hälso- och sjukvårdssektorn såväl i Sverige som i övriga länder inom EU”. 

Det stämmer dock inte alls. I de flesta länder – möjligen med undantag av Österrike – har 

man aldrig hört talas om det. 

 

Om man försöker tolka begreppet språkligt så hamnar man även i svårigheter. Ordet 

”och” innebär att begreppets båda delar måste vara uppfyllda för att sjukvårdsutövaren 

inte skall riskera att fällas i domstol och fråntas sin legitimation. Detta innebär att nya 

vetenskapligt väl dokumenterade diagnostiserings- och behandlingsmetoder inte utan 

risktagande kan introduceras i svensk sjukvård. 

Ordet ”vetenskap” utnyttjar SoS genom att hävda att vissa metoder inte är ”tillräckligt 

vetenskapliga”, även då de är ofarliga och baseras på 5, 50, 500 studier eller fler. På 

svenska sjukhus utförs samtidigt vård som saknar vetenskapligt stöd. 

Någon absolut vetenskaplig sanning existerar inte. Vetenskapen är och skall vara under 

ständig utveckling. Det ska dock inte ankomma på myndigheter och domstolar att bedöma 
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vetenskap. Att myndigheternas lekmän tillåts att nyckfullt avgöra vad som skulle utgöra 

aktuell vetenskap anser vi inte vara acceptabelt. Lagar i en demokratisk, europeisk stat 

ska vara tydliga och begripliga för att straff ska kunna utdömas. 

 

Även uttrycket ”beprövad erfarenhet” medför tolkningssvårigheter – vems erfarenhet 

avses och hur omfattande ska den vara? Godtycket finner här inga gränser. 

 

Svensk sjukvårdslagstiftning skiljer sig väsentligt från EU-rätten. Enligt EU domstolen är 

kravet, för att en metod ska ersättas, att den är av ”sedvanlig karaktär i de berörda 

yrkeskretsarna” och ”tillräckligt beprövad och erkänd av den internationella medicinen” 

(av dem som har arbetat med och forskat på metoden). EU-domstolen påpekar även att 

”en nationell läkarkår inte kan anses vara opartisk”. 

 

Vilka konsekvenser får då den svenska lagens formulering? Socialstyrelsen angriper 

godtyckligt vårdpersonal och fråntar dem deras legitimation. Patienter nekas ersättning 

för vård som inte utförs i landstingens regi. I korruptionens och konspirationernas tecken 

går domstolarna okritiskt myndigheternas ärenden. Rättsosäkerheten är uppenbar. 

 

I nio år anklagade Socialstyrelsen en sjuksköterska för att ha ställt diagnos men 

Socialstyrelsen kunde inte förklara vilken diagnos eller patient det skulle gälla. SoS 

kontaktade Skatteverket som därefter drev tre mål mot sjuksköterskan. Dessa tre mål 

förlorade staten men Socialstyrelsen vann sitt mål då det baserades på ”vetenskap och 

beprövad erfarenhet”. Socialstyrelsen yttrade nyligen att de inte ansåg att de hade begått 

något fel. 

 

I ett annat mål vann en läkare slutligen i sista domstolsinstans efter det att Socialstyrelsen, 

under åtta års tid, medvetet hade ljugit i sina anklagelser. Innan dom hade vunnit laga 

kraft var straffet redan till fullo utverkat. Ärendet JO-anmäldes nyligen men JO valde utan 

motivering att inte vidta några åtgärder. 

En välmeriterad psykolog anklagades för felbehandling. Experter gav psykologen rätt. Då 

anklagade Socialstyrelsen i stället psykologen för att skriva oläsligt i journalerna trots att 

allt var pedantiskt nedtecknat. Psykologen straffades med en prövotid på tre år. 

 

Det s k Jelinek-målet gällde ersättning för vård inom EU/EES. Försäkringskassan och 

underrätterna bröt mot EU-rätten. En anmälan mot Sverige lämnades in till EU-

kommissionen som påpekade att Försäkringskassans hänvisning till och tolkning av 

begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” stred mot EU-domstolsprejudikat. Först 

då förlorade FK målet. 

 

Nyligen fattade Socialstyrelsen ett beslut rörande Scandlab. Trots att företaget var försatt 

i konkurs ställde Socialstyrelsen mycket märkliga krav på ägaren. Insamling av dygnsurin 

och salivprovtagning fick inte göras och inte heller skickas till ett välrenommerat 

laboratorium i London. Provtagningen är riskfri och utförs även på svenska sjukhus. 

Analysmetoderna är väl etablerade inom EU och Englands sjukvårdsmyndighet har 

godkänt dem. Socialstyrelsen skrev i sitt beslut: ”Om de krav som ställs inte uppfylls kan 
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Socialstyrelsen komma att förbjuda verksamheten.” SoS angrep inte analyserna utan 

själva provtagningen (att spotta i en burk och kissa i en dunk). 

 

Socialstyrelsen struntar i den fria rörligheten för varor, tjänster och medborgare inom 

EU. Inte blir det hela bättre av att Socialstyrelsen redan utreder svenska läkare som 

ordinerar behandling på basis av analyserna. Socialstyrelsen avser att förbjuda svenska 

läkare att använda sig av dem medan utländska läkare obehindrat kan arbeta med det i 

Sverige. 

 

Detta är diskriminering, obstruktion av den fria konkurrensen och missbruk av makt. Det 

försvårar för patienter i Sverige att bli friska från internationellt vedertagna 

sjukdomstillstånd som den svenska sjukvården varken diagnostiserar eller erkänner. 

Patientsäkerhet är inte identiskt med att begränsa antalet vårdmetoder. Patienter reagerar 

olika och de metoder som landstingen erbjuder hjälper långt ifrån alla. En förbättrad 

folkhälsa kan uppnås genom att svenska patienter inom landets gränser får tillgång till 

samma sjukvård som utförs i andra EU/EES-medlemsstater. Svensk vårdpersonal ska, 

utan risk för repressalier, kunna importera och utföra sådana metoder. 

 

Vi måste värna om rättsäkerheten genom att eliminera eller revidera oklara lagar som 

skapar utrymme för godtyckliga och skönsmässiga bedömningar. För att motverka 

maktmissbruk på landets myndigheter bör Sverige anta EU-lagstiftningens ”kodex för god 

förvaltningssed” som nationell lag. 

 

Michael Zazzio anför i en annan artikel 

Riksdagens utredningstjänst har i en promemoria till och med skrivit att det inte går att 

utröna vad det innebär eller när det [”vetenskap och beprövad erfarenhet”] första gången 

introducerades i lagstiftningen. Uttrycket är följaktligen en floskel som saknar innebörd 

och som ger utrymme för godtycke och tolkningsfrihet. Det rör sig om ett ”dött” uttryck 

som dessutom används i kombination med annan härskarteknik för att motverka nya rön 

inom det medicinska området. 

 

Utmaning gällde begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet”, men inte heller 

uttrycket “evidensbaserad medicin” har tydligt definierats och är alltså minst lika dött. 

Karolinska universitetssjukhuset använder sig av en modell, myndigheten SBU som 

utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder använder en annan. 

 

Ofta misskrediteras behandlingsmetoder som berörda läkare inte känner till, inte själva 

har lärt sig eller helt enkelt inte förstår verkningsmekanismerna bakom. 

 

Härskarteknik används men det enda angriparna bevisar är att de inte kan terminologin 

och inte heller är särskilt pålästa eller kompetenta inom det medicinska område som de 

själva utövar. 

 

Zazzio avslutar sin kritik med att påpeka att enligt Karolinska universitetssjukhusets 

evidensmall räcker det med två till tre positiva studier för att en metod ska anses vara 
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evidensbaserad och läkaren måste inte heller exakt veta varför en metod fungerar – bara 

att den fungerar i två-tre av varandra oberoende studier. 

 

Det är alltså vad den offentliga vården kräver för att introducera eller behålla metoder i 

sin egen verksamhet, men trots det kravet fortsätter den att utföra behandlingsformer som 

inte ens har någon enda liten vetenskaplig studie som stöd. 

 

Det florerar en mängd olika begrepp inom medicinens område och som många tror kan 

definiera eller klassificera en grupp behandlingsmetoder på ett exakt sätt. Skolmedicin, 

komplementärmedicin och alternativmedicin är sådana begrepp som används flitigt men 

även de saknar definition i lagstiftningen. 
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Tack 

Jag vill tacka alla de personer som varit med och stöttat mig under denna kamp. 

Ett stort tack till alla de läkare jag varit hos och som undersökt mig ett antal gånger innan 

operationen och som hela tiden stöttat och trott på mig och vetat vidden av mina skador. 

Här vill jag nämna neurokirurg Lars Wallstedt och Dr Kristina Olzon och ortopedspecialist 

Ingemar Söderlund samt rehab/verksamhetschef Karin Rudling och Dr Johan Larsson. 

 

Ett stort tack vill jag såklart också ge till docent Åke Nyström som opererade mig i Omaha 

med det lyckade resultatet så att den sekundära fibromyalgin försvann och att jag efter 

operationen därmed kunde lyfta mina armar och hålla handen stilla. 

 

Jag vill också rikta ett stort tack till Dr Thomas Wallmander som vid ett antal tillfällen 

undersökt mig och intygat hur min besvärsbild såg ut såväl före som efter min 

steloperation. 

 

Ett stort tack till Dr Trond Stocke i Oslo som omgående såg vad felet på mig var tack vare 

hans C-Båge röntgen och goda kunskaper inom denna typen av skador, han har träffat 

många liknande fall som mitt. 

 

Ett stort tack till Dr Raja Mikkonen i Finland som med sin kunnighet och skicklighet 

kunde fastställa det som ingen i Sverige velat eller kunnat se. Hon gav sig tid att i 2 dagar 

tillsammans med en manualterapeut fastställa vidden av alla mina skador. 

 

Min största tacksamhet och vördnad ger jag till Dr Abbas Montazem som lyckades att 

steloperera och lappa mig med 8 skruvar så att jag förhoppningsvis kan återgå till ett 

normalt liv igen. Han är en gud för mig och jag kände mig trygg och säker i hans händer 

och jag ångrar inte operationen även om den kan vara tuff och vansklig, men jag hade ju 

inget val för jag ville så gärna bli en fullt fungerande person igen. Vägen hit har varit lång 

och fortfarande har jag svårt med orken och koncentrationen men alla andra symtomen är 

borta. Innan operationen hade jag ett 30-tal symtom på min symtomlista. 

 

Ett stort tack till Bert Magnusson på Nackskadeförbundet som väglett mig hela vägen och 

som stöttat mig i alla mina frågor och ledsna stunder, jag har kunnat ringa honom vilken 

tid på dygnet som helst. Både innan operationen och efter i huvudsak, eftersom jag inte 

fått någon hjälp eller stöttning från vården. 

Han får ta emot samtal från gråtande patienter varje dag i telefonen och får höra många 

historier om lidande och ifrågasättande inom vården i Sverige. 

 

Jag har nu förstått att det är många läkare som dömer ut de metoder som finns utomlands. 

Samtidigt har jag upplevt en cynism och avsaknad av empati hos de svenska läkarna med 

några få undantag.  

 

Det är en underlig värld vi lever i men jag är så lycklig att jag kan gå, äta klä på mig själv, 

tänk så många skadade som inte klarar detta som är bundna till ett liv i sängen eller 

rullstol. 
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Ett stort tack vill jag också ge till min sambo som stått ut med mig dessa år och som alltid 

funnits vid min sida under alla dygnets timmar, utan honom hade jag aldrig klarat mig, då 

hade jag behövt assistent många timmar, så det är mycket pengar jag sparat åt 

försäkringskassan men åndå är dom inte villiga att ersätt mig för 

röntgenundersökningarna. 

Han brukar säga om mig att jag vet vad empati innebär och att jag med mitt positiva sätt 

ger så mycket till min omgivning. Det är så jag vill att det korta liv vi fått till skänks ska 

vara. 

 

Ett stort tack vill jag såklart också ge till mina bägge söner som ställt upp för mig 

helhjärtat och trott på mig och lyssnat på mig och hjälpt mig bara genom att finnas 

tillhands. Jag är så stolt att jag lyckats ge dom kärlek och omtanke fastän jag varit i så 

eländigt skick. Jag är också så stolt över att jag lyckats överföra ödmjukheten och respekt 

för andra och framför allt ärligheten som saknas hos många. Mina söner har sett 

förvandlingen av sin mor hur jag blev uttömd på alla mina resurser från det att krocken 

hände. 
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Några tänkvärda meningar 

 

Du har kommit långt bort från verkligheten om du tror att det finns giltiga skäl för 

lidandet! 

 

Allt som sker har något gott med sig! 

 

Det är bara du själv som kan ge dig det du söker! 

 

Jag släpper inte taget om mina åsikter, jag bemöter dem med förståelse. Sedan släpper 

de taget om mig! 

 

Vilket föredrar du- att ha rätt eller att vara fri eller med andra ord är du beredd att 

strida för din rätt och ta konsekvenserna av det? 

 

Jag har lärt mig att älska livet som det är och tar en dag i sänder. 

 

Ingen kan göra mig illa – det är bara jag själv som kan det. 

 

Glädjen över livet kan ingen ta ifrån mig 

 

Jag hoppas att jag med denna bok kan hjälpa andra nackskadade i sin dryga vandring i 

sjukvård och rättssamhälle. Att leva med en whiplashskada/nackskada är något som man 

inte önskar sina närmaste. Ett gott råd, ge inte upp det finns ett ljus i horisonten. 

 

Ordet MISSHANDLAD i bokens titel speglar verkligheten under mina 12 år som skadad 

men även mina känslor. För mig är sanning och ärlighet viktigt, därför känner jag mig 

starkt kränkt av försäkringsbolagets och domstolarnas hantering. 

 

Jag känner att jag inte kan gå vidare i min rehabilitering om jag inte får skriva av mig mina 

upplevelser och delge detta till andra, hur illa våra försäkringssystem och sjukvård 

fungerar och hur illa man blir behandlad i rättsväsendet. 

 

Boken blir på detta sätt en upprättelse för mig samtidigt som jag får tillfälle att visa min 

tacksamhet till alla som stått vid min sida. 

 

Många av mina tankar går igen i Jan Lidbäcks bok Shamanens sång. 
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 Symtomlista för en Whiplash-/CCJ-skada 

 
Smärtor i nacke     

Smärtor i axlar/skuldror    

Smärtor i armar     

Smärtor i bröstrygg     

Smärtor i bröstkorg     

Smärtor i ländrygg     

Smärtor i bäcken     

Smärtor i ben     

Smärtor i örat     

Smärtor i ansiktet     

Ögonproblem (accomodation, ryckningar)   

Stelhet i nacken     

Stresskänslighet     

Huvudvärk      

Rörelseinskränkningar     

Migrän      

Käkledsproblem     

Domningar och stickningar    

Subjektivt synfältsbortfall    

Subjektiv hörselnedsättning    

Benen viker sig     

Blackouter      

Extrem trötthet 

Sömnstörningar     

Störningar i autonoma nervsystemet   

Yrsel      

Ljudkänslighet     

Ljuskänslighet     

Dimsyn      

Tinnitus      

Irritabilitet     

Koncentrationssvårigheter    

Minnessvårigheter     

Depressivitet     

Förlorad sexualdrift     

Återupplever traumat     

Avtrubbning mot omvärlden    

Flashbacks      

Svettningar     

Tremor      

Hjärtklappning     

Illamående      

Klumpkänsla i halsen     

Mental förträngning av olyckan    

Balansstörningar     

Fumlighet      

Tendens att falla och snubbla    

Talrubbningar     

Svaghet i armar och ben 

    

Not:Fibromyalgi omfattar endast 20% av dessa symtom 
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